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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 
205/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE MERCEDES E A EMPRESA 
INDÍJSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES 
ORTHOVIDA LTDA EPP 

Contrato n° 205/2020 
Identificação n" 3052020 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste 
ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Centro, nesta Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-04, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa Indústria e Comércio de Colchões Orthovida Ltda EPP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.628.070/0001-38, Inscrição Estadual n" 209420113.00-23, 
estabeleci da à Av. Bias Fortes, n° 405, CEP 35.790-000, Bairro Vila de Lourdes, na cidade de 
Curvelo, Estado de Minas Gerais, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo seu sócio-administrador, Sr. Anderson Carlos Diniz da Silva, portador da 
Carteira de Identidade n° 14.854.629, expedida pela SSP/MG, e CPF n" 083.721.346-00, 
tendo em vista o que consta no Processo n" 117/2020 e em observância às disposições da 
Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Ordinária Municipal n.? 1612, de 16 de março de 2020, 
e da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n" 60/2020, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisiçao de equipamentos e material 
permanente para aprimoramento dos serviços das Secretarias de Assistência Social e Saúde, 
do Município de Mercedes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 
Item Quant Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

SOF A DE DOIS LUGARES, com 
braços, sofá 2 lugares com braços, 
assento e encosto executados em 
espuma laminada de poliuretano 
flexível, com densidade de 
aproximadamente 23 Kg/m" e 160 mm 
de espessura no encosto e 130 mm de 
espessura no assento e braços, 
proporcionando um excelente conforto 
ao usuário, manta macia de poliéster, 
para manter a perfomance do 

06 3 Und. revestimento, com densidade de 581,41 1.744,23 
aproximadamente 20 Kg/m" e 50 mm de 
espessura, revestimento em courvin na 
cor marrom. Estrutura quadro executado 
em MDF ou madeira, de secção 
aproximada 20 X 40mm, guamecida de 
espuma laminada de poliuretano 
flexível com aproximadamente 5mm de 
espessura. Medidas (mín.): A - 880; L - 
1500; P - 890. Largura mínima do braço 
160 mm (Variação permitida de+/- 5 
%). 

07 3 Und. 

3 SOF A DE TRES LUGARES, com 
braços, sofá 3 lugares com braços, 
assento e encosto executados em 
espuma laminada de poliuretano 
flexível, com densidade de 
aproximadamente 23 Kg/rn" e 160 mm 
de espessura no encosto e 13 O mm de 
espessura no assento e braços, 
proporcionando um excelente conforto 
ao usuário, manta macia de poliéster, 

1.998,00 666,00 
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Item Quant Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
para manter a perfomance do 
revestimento, com densidade de 
aproximadamente 20 Kg/m" e 50 mm de 
espessura, revestimento em courvin na 
cor marrom. Estrutura quadro executado 
em MDF ou madeira, de secção 
aproximada 20 X 40mm, guarnecida de 
espuma laminada de poliuretano 
flexível com aproximadamente 5mm de 
espessura. Medidas (mín.): A - 880; L - 
2000; P - 890. Largura mínima do braço 
160 mm (Variação permitida de+/- 5 
%). 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 
Referência, com início na data de 30/06/2020 e encerramento em 30/10/2020, prorrogável 
na forma do art. 57 da Lei n" 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.742,23 (três mil, setecentos e 
quarenta e dois reais e vinte e três centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes, para o exercício 
de 2020, na classificação abaixo: 

02.010.07.301.0006.1010 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário 
Elemento de Despesa: 44905242 
Fonte de Recurso: 518, 20500 

02.012.08.244.0013.1024 - Ampliação e Modernização da Política de Assistência Social. 
Elemento de Despesa: 44905242 
Fonte de Recurso: 505,9001,20937, 936, 8791 
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5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 
de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA 
CONTRATADA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

10.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso lI, da Lei n" 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
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12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 
8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n" 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais e 
municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, no prazo previsto na Lei 
n" 8.666, de 1993. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR para dirimir os 
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Mercedes - PR, 30 de junho de 2020. 

fl D, p,: rJ~M~ t,~ 
JM~PIO de MerceJfeÇ' 

CONTRATANTE 
I 

Testemunhas: 

<-LLn •..•••• / A>~-'V( 

A éa Regina Alves Hahn 
RG n° 7.170.368-1 
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