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0  Municipio de  Mercedes, pessoa juridica de direito ptolico intemo,  com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representado pelo Exmo.  Prefeito em Exercicio,  Sr. Vilson Martins, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob n.° 624.141.519-00, portador da Carteii.a de ldentidade n.a 4.491.835-8 SSPA'R, residente e
domiciliado  na Av.  Mario  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana`
doravaiite denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Carnevali & Klitzke Ltda EPP, pessoa
juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°.   18.012.406/0001-50,  Inscrigao  Estadunl  n°
90628306-04, com sede na Run Ant6nio Ipolito, n°.121, sala, CEP 85.990-000, Jardim Alvorada 11.
na Cidade de Terra Roxa, Estado do Parana, neste ato representada por seu s6cio administrador, Si`.
Alessandro Camevali, residente e domiciliado na Rua Ant6nio Ip6lito, n°.  121, terreo` CEP 85.990-
000,  Jardim  Alvorada  11,  na  Cidade  de  Terra  Roxa,  Estado  do  Paraha,  portador  da  Carteira  de
ldentidade   n°.   8.073.594-4,   expedida  pela  SspffR,   inscrito   no   CPF   sob   n°`   036.009.599-21,
doi.avante    denominada    simplesmente    CONTRATADA.    celebram    o    presente    contrato    de
fomecimento  de  equipamentos,  de acordo  com o  procedimento  de Tomada de Precos n.0  12/2016,
as disposig5es da Lei n.0 8.666/93, e as seguintes clausulas e condig5es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
I.1  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primaria  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qualificapao  da  Aten¢ao
Primina a Satde -APSUS.

1.2 1ntegi.am e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes  em  todos  os  seus  termos,  as  demais  condig6es  expressas  lro  Edital  de  TOMADA  DE
PRECOS N°.12/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA  SEGUNDA  -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLACAO
APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 05 de agosto de 2016;

b) Lei  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990, C6digo de Defesa do  Consumidor,  que disp6e  sobre a
defesa do consumidor e da outras providencias;

c) Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterap6es posteriores, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI,   da  Constituicao   da  Repdblica  de   1988,   institui   nomas  para  licitap6es  e   contratos  da
Administrapao Pbblica e di outras providencias.

jl:i CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA E RECHBIMENTO DO
OBJETO
3.I.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  entrega  do  objeto,  ben  como  sua  instalapao,  por  parte  da
contratada, devera se dan em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimento/Servigo,
mos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.I.I.  0  prazo  de  entrega  podera  ser  prorrogado  mos  temos  do  art.  57,  §  1°,  da  Lei  n.0
8.666/93.

3.2.   0 objeto  sera recebido mos termos  do  art.  73,  inciso  11,  ali'neas  "a"  e  "b"  e  art.  76 da Lei  n°

11

8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -  DO PRECO
4.I Pela fomecimento do objeto e consequente prestapao dos servigos, a CONTRATANTE pagari a
CONTRATADA,  o  valor  de  RS   13.270,00  (treze  nil,  duzentos  e  setenta  reais),  conforme
disposic6es a seguir:

Item Qtd Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total

14 10

Balde    cilindrico    porta    detritos,    a/    pedal,

75,00 750,00
capacidade aprox.10 litros -Totalmente construido
em   a9o   inoxidavel,   tampa   acionada   por   pedal.
Capacidade   aproximada   de    10   litros,    Garantia
minima de 01 (urn) ano. Pwri.#or 42790

59 05

Computador  -  Estapao  de  trabalho,  Processador:

2.140.00
10.700,00

J„/a/ ij4J70,. Ndcleos:  2, Threads: 4, Frequencia:
3.7   GHz,   Cache:   3   MB;   Placa  Mae:   2   sockets
DDR3     1600/1333     MHz,    Suporta    Processador
acima, Grifico Onboard, Audio de Alta Definic5o,
Rede  Lan  GbE,  Interface:  Sata  3  6Bg/s,  2  Porta
USB 3.0; 4sro4 ff6JM-WG4. HD Capacidade de  1
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
Tera,     SATA:     6.0,     Cache:     64MB;     Scag¢/a
ST1000DM003.  Me"oria. DDR3.  8GB.,  Kingston
ffpRJ33jD3IV9y8G.     Drive     Optico     Leitor     e
Gravador  de  CD  e  DVD;  £!./e-ow  IIZ4SJ24.  Kit
Gabinete  com  fonte real  de  250  real,  Jr-mar  GM-
918A, Tcoledo AB;:NT2. Hardline KB-8150> Mouse.
Hardline  FM-04,  Caixa  de  Son,  Harline  GT-
SP20.  Monitor  LED  21.5  polegadas,   1920xl080,
FullHD, Conectividade:  VGA, DVI-D, HDMI, £G
22MP55PQ.

60 02
Impressora   Monocromatica   Laser   /   LED   30 910,00 I.820,00
p5giinas pot minuto (PPS).= Brother HLL2_3_2_OQQ

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENT0 E FORMA DE COBRANCA
5.1.  0  pedido  de  pagamento  devefa  ser  devidanente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter o ninero do Edital e assinatura
do  responsavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  bern como  apresentar  os  dados  bancarios
necessarios para que o Municipio de Mercedes efetue os pagamentos devidos ao fomecedor.

5.1.I  0 pagamento decorrente da execapfro do  objeto  do presente procedimento  licitat6rio
sera   efetuado    ate   o    loo   (d6cimo)    dia   do   mss   subsequente   ao    da   prestapao   do
servigo/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

5.I.2  A  mora  injustificada sujeitara o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  corregao
monetdria a ser calculada com base na variap5o do  IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.2.  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  ao  fomecedor,   se  este,   a  6poca  correspondente,  nao
apresentar comprovapao relativa a manutencao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao
da Tomada de Pre¢os n°.  12/2016.

5.3  0  Municipio  de  Mercedes podera deduzir do montante  a pagar os valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.4   0  pagamento   efetuado   n5o   isentara  o   fomecedor  das  responsabilidades  decorrentes   do
fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.1. 0 preeo contratado nao so fred qualquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvada a
possibilidade da recomposigao do equilibrio econ6mico-financeiro, na forma da Lei.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:ireiRuaDr-os,e:-::"Cri:i-:5e5d:-s&o::#5!:e:p:re:d2oe:b-ppr9g:oy::iEE g-i-993g--3o,%1T2e3rcedeGdg 3^`
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7.1. Este CONTRATO vigefa por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sua emissao.

CLAUSULA OITAVA -DIREITOS 1] RESPONSABILIDADES DAS PARTHS:
8.I   Coustituem  direitos  do  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  condic6es
avengadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na foma e prazo convencionados.

8.I.I -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e
b) Dar a CONTRATADA as condig6es necessdrias a regular execngao do Contrato.

8.I.2 -Coiistituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na forma ajustada,

b)  Atender  aos  encargos  trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  da
execngao do presente contrato;

c) Manter durante toda a execngao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assumidas, todas as condig6es de habilitapao e qualificapfro exigidas na licitapao;

d)  Apresentar,  sempre  que  solicitado,  durante  a  execngao  do  Contrato,  documentos  que
comprovem  estar  cumprindo  a  legislapao  em  vigor  quanto  as  obrigap6es  assumidas  na
licitapao,    em    especial    quanto   a   regularidade   fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdenciarios, tributatos, fiscais e comerciais.

CLAUSULA     NONA     -     SANCOES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INADIMPLEMHNT0 CONTRATUAL :
9.1  - Pela inexecngao total ou parcial do Contrato, o Municipio podera. garantida a previa defesa.
aplicar a CONTRATADA as sane5es previstas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta correspondera a 0,5% do valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, e de
5% na hip6tese de inexecugao contratunl total ou parcial.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.I  As despesas decorrentes da presente contratagfro correrao a conta das dotap6es onganentarias
consignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisicao de Equipamentos e Mobilifrio.
Hlemento de Despesa:            44905208, 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.10 atraso injustificado na prestapao do(s) servigo(s) sujeitara a PARTE que der causa ao mesmo
a multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapao  administrativa do  fato  ocorrido,
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respeitado o direito ao contradit6rio e a anpla defesa.

11.2.  Caso  a CONTRATADA nao possa cumprir os prazos estipulados para a prestagao, total ou
parcial, do(s) servigo(s),  deved apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos
casos  de  ocorrencia  de  fato  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
PARTES,  que  altere   fundamentalmente  as  condig6es  do  contrato;  e  de  impedimento  de   sua
execugao por fate ou ato de terceiro reconhecido pela Administrapfo em documento contemporaneo
a sua ocorrencia.

11.3. A solicitapao de prorrogapao, contendo o novo prazo de fomecimento do objeto, devera ser
encaminhada ao  Secretdrio de Planejanento, Administrapao e Financas da CONTRATADA, ate o
vencimento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a criterio da CONTRATADA a
sun aceitapao.

11.5 As multas devidas, bern como os prejuizos porventura causados pelas PARTES serao cobrados
na forma da lei.
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a) define, para os fins desta disposigao, os termos indicados a seguir:
(i)  "pritica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretamente,  qualquer  coisa  de  valor  com  a  intengao  de  influenciar  de  modo
indevido a apao de terceiros;
(ii) "prdtica fraudulenta"3 :  significa qualquer ato, falsificap5o ou omissao de fatos
que, de forma intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro,
com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a
intengao de evitar o cumprimento de uma obrigapao;
(iii)  "prftica  colusiva'4:   significa  uma  combinapao  entre   duas  ou  mais  partes

1    . Nesse contexto, sera imptopria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisigao

ou a execueao do contrato para obter vantagens indevidas.
.  Para  os  fins  deste  paragrafo,  "terceiros"  refere-se  a  urn  funcionario  poblico  que  atue  no  processo  de
aquisieao  ou  na  execugao  do  contrato.  Nesse  contexto,  "funcionario  ptiblico"  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizag6es que examinam ou tomam decis6es sobre aquisi8ao.
.  Para  os  fins  deste  paragrafo,  "parte"  refere-se  a  urn  funcionario  pablico;   os  termos     "beneficio"  e
"obrigagao" sao relativos ao processo de aquisigao ou a execugao do contrato;  e o "ato ou  omissaoD tern

coma objetivo influenciar o processo de aquisi9ao ou a execueao do contrato.
.  Para  os  fins  deste  pafagrafo,  a  termo  "partes"H  refere-se  aos  participantes  do  processo  de  aquisigao
(inclusive  funcionarios   publicos)  que  tentam   por  si  mesmos  ou   por  intermedio  de  outra   pessoa  ou
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visando alcancar urn objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ap6es
de outra parte;
(iv)   "prdtica   coercitiva"5:   significa   prejudicar   ou   causar   dano,   ou   ameacar
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a
sun propriedade, para influenciar indevidamente as ap6es de uma parte;
(v) "pritica obstrutiva": significa:

(aa)    deliberadamente    destmir,    falsificar,    alterar    ou    ocultar    provas    em
investigap6es  ou  fazer  declarap6es  falsas  a  investigadores,  com  o  objetivo  de
impedir  materialmente  uma  investigapao  do  Banco  de  alegap6es  de  pratica
corrupta,   fraudulenta,   coercitiva   ou   colusiva;   e/ou   ameapar,   perseguir   ou
intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento
sobre assuntos relevantes a investigagao ou ao seu prosseguimento, ou

@b)  atos  que  tenhan  como  objetivo  impedir  materialmente  o  exercicio  dos
direitos do Banco de promover inspecao ou auditoria, estabelecidos no paragrafo
(e) abalxo:

a)  rejeitat uma proposta  de  outorga  se  deteminar que  o  licitante  recomendado  para  a
outorga   do   contrato,   ou   qualquer   do   seu   pessoal,   ou   seus   agentes,   subconsultores,
subempreiteiros, prestadores de servigo, fomecedores e/ou funciondrios, envolveu-se, direta
ou indiretanente, em praticas corruptas,  fraudulentas,  colusivas,  coercitivas ou obstrutivas
ao concorrer para o contrato em questao;

(c) declarafa viciado o processo de aquisicao e cancelafa a parcela do emprestino alocada a
urn contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutualo ou de urn
beneficifrio   de   qualquer   parte   dos   recursos   emprfestimo   envolveram-se   em   pfaticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisi9ao
ou de implementapao do contrato em questao,  sem que o Mutuino tenha adotado medidas
oportunas e adequadas, satisfat6rias ao Banco, para combater essas pfaticas quando de sua
ocorrencia, inclusive por falhar em infomar tempestivarnente o Banco no momento em que
tomou conhecimento dessas pfaticas;

(d)  sancionard  uma  empresa  ou  uma pessoa  fisica,  a  qualquer tempo,  de  acordo  com  os
procedimentos    de    san¢ao    cabiveis    do    Banco6.    inclusive    declarando-a    inelegi'vel,

entidade que  n5o  participe  do  processo de aquisieao ou  selegao simular a concorrencia  ou  estabelecer
pre9os em nlveis artificiais e nao competitivos ou ter acesso as propostas de prego ou demais condieoe§
de outros participantes.
.  Para  os  fins  deste  pafagrafo.  "parfe"  refere-se  a  urn  participante  do  processo  de  aquisigao  ou  da
execu9ao do contrato.
.  Uma  empresa  ou  uma  pessoa  flsica  pode  ser  declarada  ineleg'vel  para  a  outorga  de  urn  contrato
financiado  pelo  Banco:   (i)  ap6s  a  conclusao  do  processo  de  saneao  conforme  os  procedimentos  do
Banco,    incluindo,    /`nter   a//.a,    impedimento   "cruzado",    conforme   acordado   com   outras    lnstituig0es
Financeiras  lntemacionais,  como  Bancos  Multilaterais  de  Desenvolvimento  e  atraves  da  aplicagao  de
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indefinidamente ou por prazo deteminado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo
Banco;  e  (ii)  para  ser  designado7  subempreiteiro,  consultor.  fomecedor  ou  prestador  de
servigo de uma empresa elegivel que esteja recebendo a outorga de urn contrato financiado
pelo Banco;

(e)  Os  licitantes,  fomecedores  e  empreiteiros,  assim  como  seus  subempreiteiros,  agentes,
pessoal, consultores, prestadores de  servieo  e  fomecedores,  deverao permitir que o  Banco
inspecione todas as contas e registros, al6m de outros documentos referentes a apresentapao
das   propostas   e   a  execugao   do   contrato,   e   os   submeta  a  auditoria  por  profissionais
designados pelo Banco.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - D0 FOR0
17.I.  Fica  eleito  pelas  partes  o  Foro  da  Comarca  de  Marechal  Cindido  Rondon  para  dirimir
quaisquer diividas decorrentes do presente contrato, com renthcia de qualquer outro.

RG n° 7.785 .147-0

procedimentos de saneao  por fraude e corrup9ao em  licitag6es corporativas do Grupo  Banco Mundial,  e
(ii)  em  decorrencia  de  suspensao  tempofaria  ou  suspensao  tempofaria  preventiva  em  relacao  a  urn
proeesso de saneao em tramite.

7   .  Urn  subempreiteiro,   consultor,   fabricante  ou  fomecedor  ou   prestador  de  servico  nomeado  (nomes

diferentes  podem ser usados dependendo do edital de  licifaeao especlfico) 6 aquele que:  (i) foi  indicado
pelo licitante em sua ptequalificagao ou proposta porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou
cruciais que permitem  ao licitante cumprir as exigencias de qualificaeao para a  licitagao em tela;  ou (ii) foi
indicado pelo Mutuario.
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