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o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato
representada por sua Prefeita, Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e
domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nO. 886.335.359-04, portador da Carteira de Identidade nO.
5.107.835-7, expedida pela SSPIPR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Infinium
Automação Industrial Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CJ P J sob n.O

05.346.837/0001-00, inscrição estadual n.O 90272336-67, com sede na Rua Maria Dolores da Motta,
n°. 990, CEP 85.811-250, Bairro Jardim Jussara, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato
representada por seu sócio administrador, Sr. Jeyson Berlanda, residente e domiciliado na Rua

Maria Dolores da Motta, nO. 990, CEP 85.811-250, Bairro Jardim Jussara, na Cidade de Cascavel,
Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 5.771.669-0, expedida pela SSP/PR,
inscrito no CPF sob n.O 035.010.889-73, a seguir denominada CO

TRATADA, acordam e ajustam

firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.O 8.666/93 e Legislação pertinente, das condições do

Pregão Presencial n°. 80/2017 da proposta da contratada, datada de 07/08/2017, e das cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1

Constitui objeto do presente instrumento contratual o fornecimento de conjuntos de rádio

telecomando para automação de bombas que servem ao SEMAE - Serviço Municipal de Água e

Esgoto do Município de Mercedes, permitindo o pleno funcionamento do sistema de abastecimento
e distribuição de água potável aos munícipes, de acordo com as características e demais condições
definidas no Edital de Pregão n. ° 80/2017 e em seus Anexos.
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2 - CLAuSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:
2.1.Pe1a execuyao do objeto ora contratado, 0 CONTRATANTE pagani a CONTRATADA 0 valor
de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), conforme descrito a seguir:

DESCRI<;Ao*

ITEM QTD UNID

R$ UNIT

R$TOTAL

3.100,00

9.300,00

Conjunto de radio telecomando. Composiyao: 01
(um)

telecomando

149,170MHz;
Receptor;

4ED;

Transmissor;
01

149,170MHz;

(um)
4SD;

0,3W'

telecomandc

1 SD falha; 02

(duas) unidades Fonte de alimentayao chaveada'
1

3

15V,

CJ

la

,

Conector

tipo

tomada;

SMA;

macho;

02

(duas)

RG58;

unidade
02

(duas

unidades Conector UHF, macho; para RG58; 2e
(vinte) metros Cabo de RF 50Ihms; RGC-58'
equipamentos e componentes deverao ser novos
de primeira linha
TOTAL

9.300,00

Valor total do objeto: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos)

2.2. No preyo acima retratado estao computados, alem do lucro, todas as despesas e custos como
frete, seguro, tributos de qualquer natureza e to"das as demais despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente licitayao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio econ6mico-financeiro devidamente comprovado, nao
havenl durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de preyo.

3 - CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1. 0 Contrato teni vigencia de 03 (tres) meses, findando em 08 de novembro de 2017.

4 - CLAuSULA QUARTA - DESPESA:
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotayao
oryamentaria:

02.009.17.512.0009.1016 - Ampliaao e Modernizaao do Sistema de Abastecimento de Agua 
SEMAE.
Elemento de despesa:

44905239

Fonte de recurso:

000

5 - CLAuSULA QUINTA - PAGAMENTO:
5.1 0 pedido de pagamento deveni ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
fornecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deveni conter 0 numero do EditaJ e assinatura
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do responsave1 pe1a Secretaria 1icitante em seu verso.

5.2 Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, à epoca correspondente, nào
apresentar comprovac;ào re1ativa a manutenc;ào da regu1aridade fisca1, prevista no subitem 11.5 do
edita1

5.3 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias do fornecimento do objeto, mediante a
entrega da respectiva Nota Fiscal.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correc;ào
monetaria a ser ca1cu1ada com base na variac;ào do lGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimp1emento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os va10res correspondentes a
multas ou indenizac;òes devidas pel0 fornecedor.

5.5

0 pagamento efetuado

nào

isentara 0

fornecedor das responsabi1idades decorrentes do

fornecimento.

6 - CLAuSULA SEXTA - DA EXECU<;ÀO DOS SERVI<;OS:
6.1 0 fòrnecimento do objeto devera se dar em ate 15 (quinze) dias ap6s a sua solicitacào,
mediante e de acordo com a entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de
Mercedes, junto ao SEMAE, na sede municipa1, .situado à Av. Joào XXIIl, n° 672, Centro, na
Cidade de Mercedes- PR

6.1.1

A

entrega

do

objeto

devera

ser

efetuada

no

horario

de

expediente

desta

municipalidade (de segunda a sexta'-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h),
sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante

do objeto.
6.1.2. Excepciona1mente, mediante requerimento fundamentado e deferido pe1a autoridade
competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

6.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execuao total do objeto, caso nao haja a real
necessidade de consumo do mesmo.

6.2 No caso de nào cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para 0 fornecimento,
nos termos das previsòes deste Edital e de seus Anexos, 0 fornecedor devera providenciar a
substituic;ào do objeto, no prazo maximo de 03 (três) dias, contados do recebimento da notificac;ào,

sem ònus para 0 Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplical;ào das penalidades cabiveis.
6.3 0 objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93.
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7 - CLĂUSULA SETIMA - OBRIGA<;6ES DO CONTRATANTE:
7.1. Săo obrigayoes do CONTRATANTE:

7.1.1.

Prestar as informaeroes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham a

ser solicitados pe10s empregados do fomecedor;

7.1.2.

Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigencias deste Edita1, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3. Vistoriar o objeto da licitaerăo, a fim de verificar sua compatibilidade corn a
especificaerăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA OITAVA- DAS OBRIGA<;6ES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigaeroes da CONTRATADA:
8.1.1.

Manter durante toda a execuerâo do contrato, em compatibilidade corn as obrigaeroes

assumidas, todas as condieroes de habilitaerăo e qualificaerăo exigidas na licitaerăo;
8.1.2.

Indicar o responsavel por representa-la na execuerăo do Contrato, assim coma a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderăo substitui-lo;
8.1.3.

Fomecer o objeto dentro das especificaeroes e/ou condieroes constantes do Edital de

Pregăo e em seus Anexos;

8.1.4.

Executar

diretamente

o

Contrato,

sem

transferencia

de

responsabilidades

ou

subcontrataeroes năo autorizadas pelo municipio de Mercedes;
8.1.5.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;
8.1.6.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,

obrigando-se

a atender,

de

imediato, todas

as

reclamaeroes a

respeito da qualidade e

desempenho do objeto fomecido;

8.1.7.

Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente

e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.8.

Prestar o serviero que constitui o objeto no prazo e forma ajustados, mantendo espaero

fisico no Municipio de Mercedes, assim coma materias, equipamentos e profissionais

adequados e suficientes;
8.1.9. Manter, durante a vIgencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigaeroes
assumidas, todas as condieroes de habilitayăo e qualificaerăo exigidas no Pregăo.
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9 - CLAuSULA NONA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 00
FORNECEDOR:
9.1. Adicionalmente, deveni a CONTRATADA:

9.1.1.
Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigayoes SOCIalS
previstos na legislayao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca
pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0
Municipio de Mercedes;

9.1.2.

Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na legislayao

especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus
empregados no ato do' fornecimento do objeto licitado ou em conexao com ele, ainda que
acontecido em dependencia da Sede Administrativa do CONTRATANTE;
9.1.3.

Assumir

todos

os

encargos

de

possivel

demanda

trabalhista,

civil

ou

penal,

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenyao,
conexao ou continencia; e
9.1.4.

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscis e comerciais resultantes da

adjudicayao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podera onerar 0 objeto

deste

Contrato,

renunciando

a

CONTRATANTE

expressamente

a

qualquer

vinculo

de

solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veiculayao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA DItCIMA - OBRIGA<;6ES GERAIS 00 CONTRATAOO
10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1.

E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de pessoal

da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confianya, durante a
vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculayao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver previa autorizayao do CONTRATANTE.

11 - CLAuSULA DtCIMA PRIMElRA - DAS ALTERA<;::6ES CONTRATUAIS:
11.1. 0 preyO contratado nao sofrera qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposiyao do equilibrio econ6mico
financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com documentos
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que efetivamente comprovem а necessidade do reajuste, expresso ет reais, observado о padrao
monetario oficial, inclusive para frayao.
11.1.1.

Os dados pertinentes

inicialmente

deverao

ser

ао restabelecimento

demonstrados

por

meio

da relayao

do

que as partes pactuaram

preenchimento

de

Planilha

de

Decomposiyao de Preyos а ser confrontada сот а Planilha de Composiyao de Custos
apresentada quando da realizayao da respectiva Licitayao.
11.2. О prazo de durayao para а ехесиуао do objeto, que е originalmente de 12 (doze) meses,
podera ser revisto nas hip6teses е forma а que alude о art. 57, inciso 11, da Lei 8.666, de 21 de junho

de 1993.

11.2.1. А ехесщао е fiscalizayao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)
Secretario(a) de Viayao, Obras е Serviyos Urbanos.

12 - СLЛUSULА DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
12.1 А Contratada, total ои parcialmente inadimplente, estara sujeita а aplicayao das sащбеs
previstas nos arts. 86, 87 е 88 da Lei по 8.666/93, е art. 70 da Lei 10.520/2002, а saber:

12.1.1 Advertencia, nas hip6teses de ехесщао irregular de que' пао resulte prejuizo para о
fomecimento;

12.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos рог cento) do valor do contrato рог dia de

atraso injustificado па' providencia necessaria, е de 1 % por dia ap6s о 300 dia de atraso,
acumulada сот as multas cominat6rias abaixo:

12.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato рог faltas
medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtomos significativos е, па sua
reincidencia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);

12.1.2.2 multa de 10% (dez рог cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de
iпехесщао total, сот ои sem prejuizo para о ente publico contratante.

12.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar ет licitayao por prazo пао superior а 2
(dois) anos, entre outras, по caso de iпехесщао total ои parcial do objeto;
12.1.4 Impedimento de licitar е contratar сот а Administrayao, е descredenciamento do

Cadastro Municipal de Fomecedores, pelo prazo minimo de 2 (dois) anos е maximo de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, пао celebrar о
contrato;
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12.1.4.2 Ensejar injustifieado retardamento da exeeuc;;ao de seu objeto;
12.1.4.3 Nao mantiver a proposta;
12.1.4.4 Falhar gravemente na exeeuc;;ao do eontrato;

12.1.4.5 Na reiterac;;ao exeessiva de mesmo eomportamento ja punido ou omissao de
provideneias para reparac;;ao de erros.
12.1.5 Declarac;;ao de inidoneidade para lieitar e contratar com a Administrac;;ao Publica.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;;ao ou ate que seja promovida a
reabilitac;;ao perante a pr6pria autoridade que aplieou a penalidade, entre outras, nas seguintes
hip6teses:
12.1 .5.1 Apresentar doeumentac;;ao falsa exigida para o eertame;

12.1.5.2 Comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5.3 Cometer fraude fiseal;

12.1.5.4 Fraudar na exeeuc;;ao do eontrato.
12.2 Na aplicac;;ao de sanc;;ao seni assegurada a observaneia do eontradit6rio e da ampla defesa, bem

eomo, a possibilidade de recurso/pedido de ree6nsiderac;;ao, na forma do art. 109 da Lei n.O
8.666/93.

12.3 As sanc;;5es devera 3er apl;cadas eom a observaneias dos prinelplOs da razoabilidade e
proporeionalidade, ii vista da natureZ<:l  gravidade da infrac;;ao eometida.

12.4 Comprovado

impedimento

ou reeonh "cida forc;;a maior ou easo

fortuito, devidamente

justifieado e aeeito peIa Administrac;;ao Publiea, h-: ra o forneeedor isento das penalidades.

12.5 As sanc;;5es adverteneia; de suspensao de lieitar e contratar eom a Administrac;;ao Publiea, de

impedimento de lieitar e eontratar e de declarac;;ao de inidoneidade, poderao ser aplicadas ao
fomeeedor juntamente eom a de multa prevsta no subitem 12.: .2.

12.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no pmzo maximo de 15 (quinze) dias eontados
da data de sua notifieac;;ao, podeno a autoridade compelente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao contratado .
. . t.

13 - CLA

ULA DECIMA TERCElRA - DA RE CISJ\.O DO CONTRATO

13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa !.e']10 ccntradit6rio, sera o contrato rescindido nas
seguintes hip6tes s:
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13.1.1. Descumprimento das condiyòes constantes neste Edital, em seus Anexos e no proprio
Contrato;

13.1.2.

For

a

CONTRATADA

declarada

inidònea

para

licitar

ou

contratar

com

a

Administrayào, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.O 8.666, de 21 de junho de
1993;

13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrayào nos termos
do arti go 7° da Lei Federal n.O 10.520, de 17 de julho de 2002.
13.2. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato em face de razòes de interesse publico,

derivadas de fato supervenienie devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocayào de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
13.2.1. As proponentes nào terào direito à indenizayào em decorrencia da anulayào do
Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que

tiver suportado no cumprimento do avenyado.

13.3. A comunicayào da rescisào ou anulayào do Contrato devera sei- feita pessoalmente, ou por
correspondencia com aviso de recebimento.
13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereyo da CONTRATADA, a

comunicayào sera feita por meio do Diario Oncial ou Jornal de Grande circulayào, por duas
vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato. a contar da ultima
publicayào.
13.4. Independentemente das preVlsoes retro

indicadas,

a CONTRATADA podera solicitar a

rescisào do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forya maior,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a perfeita
execuyào contratual.

13.5

Ficam expressamente

reconhecidos os deireitos da Administrayào

no caso

de

rescisào

decorrente da inexecuyào total ou parcial por parte da CONTRATADA.

14 - CLAuSULA DECIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CO TRATO E LEGISLA<;ÀO APLICA VEL
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizayào da execuyào do objeto, bem como

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigayòes ora contraidas, integram este

Contrato os documentos do Edital de Pregào Presencial n°. 80/20 17 e, em especial, a proposta de
preyo e os documentos de habilitayào da CO

TRATADA.

14.2. A execuyào do Contrato sera disciplinada pelas disposiyòes legais e regulamentares aplicaveis
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às obriga<;òes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.o
10.520, de 17/07/2002, e Decreto Municipal n.o 023/2007, de 27/03/2007.

15 - CLÁUSULA DItCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:
15.1. As guestòes

decorrentes

da execu<;ào deste Contrato,

gue nào

possam

ser dirimidas

administrativamente, serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Candido
Rondon-PR, com exclusào de gualguer outro, por mais privilegiado gue seja.
E, para firmeza e validade do gue foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para gue surtam urn só efeito, às guais, depois de lidas, sào assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

des - PR, 08 de ag7:.X17.

lnfi.(.';ia1dLtd. M_E_J _
;i I' AUIOMAAO INuUmIAlllOA.

lt!L

Testemunhas:

CNPJ 05 346.837/0001-00
I E 902 72336-67
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