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CONTRAT0 DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE
SI CELEBRAM 0 MUNIcipI0 DE MERCEDF.S E
A EMPRESA MINERACA0 SULMINA IJTI)A ME.

Contrato n.0 217/20] 6

Fdentificacao: 3172016

0  Mun].cipio  de  Mercecles,  pessoa jun'dica de  direito  ptiblico  inferno,  com  sede  administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz.  n.°  555,  Ceiitro,  na  C`idade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  iiest.`  ato
representado pelo  Exmo.  Prefeito  em  Exercfcio.  Sr.  Vilson  Martins,  brasileiro`  casado,  inscrito  no
CPFsobn.°624.141.519-00,portedordaCarteiradeldentidaden.`'4.491.835-8SSP/PR,residentee
domiciliado  iia Av.  Mario  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  a  seguir  denominado
CONTRATANTE,  e  a  empresa  Mineragao  Sulmina Ltda ME,  pessoa juridica  de  direito  privado,
inscrita  no  CNPJ  sob  n.° 07.945.239/0001-83,  iuscri9ao  estadual  n.°  90411301-88,  com  sede  na
Chacara n°  172,  CEP 85998-000,  Vila Tres  Irmas,  no  Municipio  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,
neste ato representada por sua s6cia administradora, Sra. Janete T<atiane Alft` Sulzbacher, residente e
domieiliado  ii.i  Rua  Monte  Castelo,  n°.  810,  CEP  85.998-000,  Centro.  na  Cidade  de  Mercedes,
Es[ado  do  Paran€'t.  p()rtndora  da  Carteir€i  de  ldentidade  n°.  9.019.875~0,  expedida  pela  SESM'R,
inscrita no CPF sob n°.  04t).523.()49-9().  a  seguir denominada  (`()NTRATADA, acordam e ajustrm
firmai.oprescnteCoiitrato,nostermosdaLcin.08.666/93eI,egisl<1g.iopcrtinente,dascondic6esdo
Pregao Presencial  n°.  92/2016,  da proposta da contratada,  datada  de 01;'09/20] 6,  e  das  clausula.s <i
seguii.expressas,definidorasdosdireitos,obrigag6eseresponsabilidadesdaspartes.

1 -CLAUSULA PRIMEIRA -DO 0BJETO:
H        Constitui objett)  do presente  instrumento  contratual  o  forneciniento de pedra graduada para
execu€ao   de   lnelhorias   em   eshadas   vicinais   do   Municipio   de   Mercedes,   de   acordt)   com   as
caracteri'sticasedemaiscondi€6esdefiiiidasnoEdita]dePreg2ion.°xx"6eemseusAnexos.

2-CLAUSULASEGUNDA-D0VALORCONTRATUAL:
2.1.Pela execugao do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor
deR$30.000,00(Trintamili.eais).conformedescritoaseguir:
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QTD UNID DESCRICAO RS UNIT RS TOTAL
1.000 m3 Pedra brita graduada 30,00 30.000,00

Valor total do objeto: R$ 30.000,00 (trinta nil reais)

2.2.  No prego  acilna I.etratedo  estao  computados,  al6m do  lucro,  todas  as despesas  e custos como
frete,  seguro,  tributos  de  qualquer  iiatureza  e  todas  as  demais  despesas,  diretas  ou  indiretas,
relacioiiadas com o fomecimento do objeto da presente licitapao.

2.3.  Ressalvada a ocon.encia de desequil{brio econ6mico financeiro devidamente comprovado, nao
havera durante o prazo de vigenciEL deste Contrato qualquer reajuste de pre€o.

3-CLAUSUI.ATERCF,IRA-DAVIGENC'IADOCONTRATO:
3.1. 0 Contrato tera vigencia de 04 (quntro) meses, fmdando em 31  de dezembro de 2016.

4 - CLAUSULA QUARTA -DESPESA:
4.1.  As   despesas   decorrentes   da   presente   aquisigao   correr5o   por   conta   da   seguinte   dotapao
orcamentala:

02.009.26.782.0010.2044 -Manutencao da Malha Vifria.
Hlemento de Despesa:            33903024
Fonts de recurso:                    000, 504, 505

5-CLAUSULAQUINTA-PAGAMENTO:
5J  - 0 pedido de paganento devera ser devidanente instrujdo por documento  fiscal  competente,
referente ao servit`o prestado` o mesrno dever5 conter o ntimero do Edital e Contrato.

5.2.   Nenhum   pagamento   sera   eretuado   ao   fomecedor,   se   este,   a   6poca   correspondence,   nao

apresentarcomprovap.iorclativa.4manutencaodaregularidadefiscalexigidanoEditaldeLicitapao
do Pregao n.a 92/2016.

5.3  0  pagamento  esta  previsto  para  ser  efetuado  em  uma  parcela,  com  vencimento  ate  o   loo
(decimo) dia do mss subsequente ao da prestacao do servi¢o` mediante apresentacao de docunento
habil para formalizagao do referido paganento.

5.."  A  mora  injustificada  sujeitara  o  Municipio  de  Mercedes  ao  paganento  de  corregfro
monetdria a ser calculada com base na variagao do IGP-M verificada entre    a   data   em   que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.4.  0 Municfpio  de Mercedes podera deduzir do montante a pagan os valores^correspondentes a
miil+®c`  ^ii  :,`A^..:_^,`=__   I___'   1multas ou indenizap6es devidas pe]o fomecedor.

•¢,7....
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ 95.719.373/0001 -23
www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contr'ato n° 217 /2016

5.5.   0   pagamento   efetuado   nao   isentara  o   fomecedor   das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

6 - CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO:
6:\A  entrega  do_objelo,  por  parte  da  contratada  deverd  se  dar  a  par[ir  eivissdo  da  Ordem  de
F.ornec:mento,  devendo  ser  efe!uada  em  ate   10  (dez)  dias  ap6s  ;  erhissdo  da  rof;erida  ordem,
devendo   ser   gntregue    no    Municipio   de    Mercedes,    em   local   previamen[e    ;cordedo    com
representante da Secre[aria de Via¢ao, ()l}ras e Serviqos Urbanos.

6.I.1    A   entrega   do   objeto    devera   ser   efetuadfl   no    horalio    de   expediente    desta
municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as  12:00h e das  13 :30 as 17:00h)` sendo

que a mesma  devera ser acompanhada por representante da Seci.etaria de Viapao, Obras e
Servicos Urbanos. do Municipio de Mercedes.

6.1.2. Excepcionalmente, inediante requerimento fundamenfado e deferido pela  autoridade
competente do Municipio, podera o prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

7 - cLAusuLA sriTIMA - OBRIGAcoF.s DO cONTRATANTn:
7.1. Sao obrigap6es do CONTRATANTE:

7.1.1.       Prestar as informap6es e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venhan a
ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2.       Efetun   o   pagamento   de`'ido   pelo   fomecimento   do   objeto   licitado.   desde   que
cunpridas todas as cxjgencias deste Edital, seus An¢xos c do Contrato;

7.1.3.   Vistoriar   o   objeto   da   licitagao,   a   fim   de   verificar   sua   compatibilidade   com   a
especificapao t5cnica coiistante do instrunento convocat6rio e seus anexos.

8-CLAUSULAOITAVA-DASOBRIGAC6ESDACONTRATADA:
8.1. Constituem obrigap6es da CONTRATADA:

8.I.1.       Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as otrigap6es
assunidas, todas as condig6es de habilita¢ao e qualificapao exigidas na licitapao;

8.I.2.       Indicar  o  responsavel  por  representa-la  na execugao  do  Contrato,  assim  como  a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

8.1.3.       Efetuar os servigos dentro das especificap6es e/ou condic5es constantes deste Edital
de Pregao e em seus Anexos:

8.I.4.       Exccutar   diretamente   o   Contrato,   sem   transfereiicia   de   resp
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subcontratap6es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

8.1.5.       Responsabilizar-se por quaisquer danos  causados  diretamente  ao coNTRATANTh
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,
obrigandoLse   a   atender,   de   imediato,   todas   as   reclaniag6es   a   respeito   da   qualidade   e
desempenho do objeto fomecido;

8.I.7.       Comunic<ru. por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.8.       Prestar o servi9o quc constituj o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9.   Manter,   durante   a   vigencia   do   contrato,   em   compatibilidade   com   as   obrigap6es
assumidas, todas as condig6es de habilitapao e qunlificapao exigidas no Pregao.

9   -   CLAUSULA   NONA   -   OBRIGAC6ES   SOCIAIS,   COMIERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FORNECEDOR:
9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.I.       Respoiisabilizar-se   por   todos   os   encargos   previdenciinos   e   obrigap6es   sociais

previstos  iia   legislagao   social   e   trabalhista  em   vigor,   obrigaiido-se   a   salda-los   na  6poca
pr6pric`  vez  qiie  os  seus  empregados  nao  manterao  nenhum  vinculo  empregati'cio  com  o
Munici'pio de Merccdes:

9.1.2.       Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigap6es estabelecidas na legislapao
especifica de acidemes de trabalho quando, em oconencia da especie, forem vitinias os seus
empregados  no  ato  do  fomecimento  do  objeto  licitado  ou  em  conexao  com  ele,  ainda  que
acontecido em dependencia da Sede Administrativa do CONTRATANTE:

9.1.3.       Assunir   todos   os   encargos   de   possivel   demanda   trabalhista,   civil   ou   penal,
relacionadas ao foi.necimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continencia; e

9.I.4.       Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicapao do objeto deste Pregao.

9.2. A in.ndimplencia  do  fomecedor.  com refel.encia aos encargos  eslabelecidos nesta claiisula,  n<¥o
trausfere  a responsabilidade por seu paganento ao CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto
rloa+a       r`^n++A+,`         `.,`..``.._:.  _  _1_                   ;-~``,-_   .,r`.  `..`__deste    Contrato,    renunciando    a    CO-NTRA'I`ANTE    expressamente    a
solidariedade, ativa ou passiva.

`gr vinculo    de
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9.3. i expressamente proibida ao fomecedor a veiculapao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver pr5via autorizacao do Municipio de Mercedes.

io -cLAusuLA DriclMA -OBRIGAc6Es GERAls DO CONTRATADO
10. I . Devera a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

10.I.1.     i expressamente proibida a contratapao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da  Prefeitura  do  Municipio  de  Mercedes,  ou  que  nela  ocupe  cargo  de  confian9a,  durante  a
vig6ncia deste Contrato:

10.1.2.1'; exprcssamente proibida, tamb6m, a veiculagao de publicidade cacerca deste Contrato,
salvo se houver pie\'ia autorizapao do CONTRATANTE.

11.2.1. A exec`igao e 1-iscaliza?ao do Objeto deste contrato serao de  responsabilidade   do   Sr.
Edelberto Bmch. Secretfuio de Viapao, Obras e Servieos Urbanos.

12 - CLAUSULA DI!CIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1.  A  CONTRATADA,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contradit6rio,  esta  sujeita  as  seguintes
penalidades:

12.1.I.  Multa diaria de 0`5% (cinco decimos por cento)  sobre  o valor total do  Contrato, pelo
descunprimento de obrigag5es fixadas.

12.I.2.  Advertencia,   multa  de   10  %  (dez  por  cento)   sobre  o  valor  total  do  Contrato  e
suspensao  temporfuia  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  CONTRATANTE  e  pessoas
jun'dicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, no caso
de inexecugao total ou pal.cial do objetii, sem prejuizo das demais cominap6es legais.

12.i.3,     Impedimento   de   licitai.   e   de   contratar   com   a  Administrapao   Ptiblica  e   pessoas

jnddicas  pela  mesma  controladas  ou  subvencionadas,  pelo  prazo  de (cinco)  anos.
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enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a
I.eabilitapao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito a ampla
defesa e contradit6rio, quando:

12.1.3 .1. Deixar de assinar o Contrato;

12. I .3.2. Ensejar o retardamento da execngfro do objeto do Pregao;

12. I .3 .3 . Nao mantiver a proposta, injustificadameiite;

12.1.3 .4. Compotlar-se de modo inid6neo;

12.1.3 .5. Fizer declar.apao falsa;

12.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

12. I .3 .7. Falhar ou fraudai. na execu€ao do Coiitrato.

12.2.   Comprovado   impedimento   ou   reconhecida   forga   maior   ou   caso   fortuito,   devidanente
justificado e aceito pelo CONTRATANTE, ficara a CONTRATADA isenta das penalidades.

12.3.  As  sang6es  previstas  no  subitem   12.I.2.  serfro  aplicadas  sucessivamente,  iniciando-se  pela
inais branda e culminando na mats `severa.

12.4.  A  saii¢ao  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  c{>m  a  Administragao  Pt']blica  poder.+  set.

aplicada a CONTRATADAjumamente com a de multa prevista no subitem  12.1.2.

12.5. As peiialidades de multa deverao ser recolhidas no prazo maximo de  15 (quinze) dias contados
da data de sua notificapao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente
das quantias por ventura devidas ao contratado.

13 -CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
13.1.   Ressalvado  o  direito  a  ampla  defesa  e  ao  contradit6rio,   sera  o  contrato  rescindido  nas
seguintes hip6teses :

13.1.1.  Descumprimento das condig5es constantes neste Edital, em  seus Anexos e no pr6prio
Contrato;

13.I.2.    For    a    (.`()NTRATADA    declai.ada    inid6nea    para    licitar    ou    contratar    com    a
Administrag{fo, nos termos do €utigo 87, inciso lv, da Lei Federal n.tT 8.666` de 21  dejunho de1993                                               /
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13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrapao mos termos
do artigo 7° da Lei Federal n.a 10.520, de  17 de julho de 2002.

13.2.  0  CONTRATANTE  podera  rescindir  o  Conti.ato  en  face  de  raz6es  de  interesse  pdblico,
derivadas de fato super`'eniente devidamente coinpi.ovado. pertinente e suficiente para justificar tal
conduta,   de\,'endo  anula-lo  por  ilegalidade,   de  oficio   ou  por  provoca€ao   de   q`ralquer  pessoa.
mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1.  As  proponentes  nao   terao  direito  a   indenizag.fro   em  decorrencia  da  anulapao   do
Contrato,  ressalvado  o  direito  do  contratado  de  boa-fe  de  ser ressarcido  pelos encargos  que
tiver suportado no cumprimento do avencado.

13.3.  A comunicapao  da  I.escisao  ou  anulapao  do  Contrato  devera  ser  feita pessoalmente,  ou  por
correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.I.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessivel  o  endereeo  da  CONTRATADA,  a
comunicapao  sera feita por meio do Ditto Oficial ou Jomal de Grande circula9ao, por duas
vezes  consecutivas,  considerando-se  rescindido  ou  anulado  o  contrato,  a  contar  da  ultima
publicapao.

13.4.   Independentemeiite   das   previs6es   retro   indicadas,   a   CONTRATADA  poderd   solicitai.   a
rescisao do Contrato nfl ocoITencia de fato superveniente decoiTente de caso fortuilo ou forea maior,
devidamente  comprovado  e  aceito  pelo  CONTRATANTE,  c  que  vcnda  comprometer  a  perfeita
execucao contratual .

±4OriTck4gsEu±£G,DSECAlc¥0 3puL£EiAVE-L DOs  DOcuMENTOs  INTEGRANTEs  DO
14. I . Para todos os efeitos de direito e para melhor caracteriza9ao da execugao do objeto. ben como
para  definir  procedimentos  e  nomias  decorrentes  das  obrigap6es  ora  contraidas,  integram  este
Contrato  os docunentos  do Edital  de  Pregao  Presencial  n°.  92/2016 e. em  especial,  a proposta de
preco e os documentos de habilitapao da CONTRATADA.

14.2. A execucao do Contrato sera disciplinada pelas disposic6es legais e regulamentares aplicaveis
a§ obrigac6es ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.° 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.°
10.520, de  17/07/2002. e Decreto Municipal n.° 023/2007. de 27/03/2007.

15 -CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO COMPETENTE:
15.1.   As   quesl6es   decorrenles   da   execngao   deste   Contrato,   que   n{io   possam   ser   dirimidas
administrati`,'amente,  serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comai.ca  de  Marechal  Cindido
Rondon-PR, com exclusfro de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para fimieza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato e
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igul  teor  e  fom`a`  para  que  suriam  un  s6  efeito,  ds  quais,  depois  de  lidas,  sao  assinadas  pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

CONTRATANTF.

Testemunhas:

Noeli Pereira
RG n° 4.779.213-4

+.'     .`.    -' ,.,,

RG n° 7.785.147-0

Pdg 8/8
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