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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 2 5 9/2016

- PUBLICADO -

DIARIO CFICIAL ELETRONICO

Vln^r`^r.morcedos.pr.gov.br

EDICAO:               A toe

CONTRATO DE COMPRA E VEI`'DA QUE ENTRE
SI CELEBRAM 0 MUNIcipIO DE MERCEDES E
A      EMPRESA      BENTEC       COMF,RCIO      I)E
SE;MENTES LTDA F.PP

Contrato n.0 259/2016
ldentifica€ao: 3592016

0  Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito  ptiblico  intemo,  com  sede  administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  att>
representada  por  sua  Prefeita,  a Exma.  Sra.  Cleci  M.  Ranibo  Loffi,  brasileira,  casada,  residente  e
domiciliada  na  Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Ijote.aniento  Groff,  nesta  Cidzide  de  Mercedes.
Estado  do  Parana,  inscrito  no  CPF  s{)b  n°.  886.335.359-04,  portador da Carteira de  ldentidade  n°.
5.107.835-7,  expedida pela  Sspfl'R.  a  seguir denominado  CONTRATANTE,  e  a  empresa  Bentec
Comercio  de  Sementes  Ltda  EPP,  pessoa  jiiridica  de  direito  privado`  inscrita  no  CNP`l  sob  n.a
10.257.026/0001-73, inscrigao estadual n.° 255.669.275, com sede  na Rua Ant6nio Dolzani. I+`. 645,
C`EP 89.162-190, Valada Sao Paulo. na Cidade de Rio do Sul, Estado do e Santa Catarina, nesle ato
representada  pot.  seu  s6cio  administrador,  Sr,  James  Wemer  Heesch,  residente  e  domiciliado  no
Beco  Hermenegildo  Silveira  da  Costa,  n.a  36,   CEP  89.167-093,  Balrro   Eugenio   Schneider,   na
Cidade de Rio do Sul, Estado do e Santa Catarina, portador da Carteira de Identidnde n°. 3.459.260-
I,   expedida   pela   SESP/SC,,   inscrito   no   CPF   sob   n.0   988.569.449-87,   a   seguir   denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam  firmar o presente Contrato. nos temios da Lei n.° 8.666/93  e
Legislap<qo pertinente, das condig6es do Pregao Presencial n°.103,;'2016, da proposta da coiitrateda,
datada  de  15/12/2016,  e  das  clausulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigag6es  c
responsabilidades das partes.

1 -CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO:
i.1         Constitui objeto do presente  instrumento contratual o fomecimento de ferranentas, mudas e
materiais divei.sos e presta¢ao de seivicos para desenvt;l`imento do projeto "Sementes do Amaiiha"

pel<i  Sccretaria  de  Satide  do  Municlpio  de  Mercedes,  de  acordo  com  as  caracteristicas  e  demais
condig6es definidas no Eclital de Pregao n`°  103/2() 16 e em sous Anexos.

2 -CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR CONTRATUAL:
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2. I .Pela execngao do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor
de R$ 1.220,00 (un mil, duzentos e vinte reais), conforme descrito a seguir:

LOTE 02:
Item Quant. Und. Descric2io RS Unit RS Total

1 04 Und
alde;   pldstico  resistente;  capacidade  para   10 13,00 52,00

itros; com alca de ferro

2 01 Unid
Pulverizndor; tipo costal; revestido em plastico;

240,00 240,00ferro com protetor pldstico para bombeamento;
manual; em lona; 20 litros

3 02 Und
Regador  de  plastico;  com  alca;  capacidade  5 17.50 35,00
litros; bico fino; irrigapao de plantas

4 01 Und
Trena;  de  fibra  de  vidro;  simples;  de   10  M; 35,00 35,00
acondicionada em embalagem plastica

5 01 Und

arrinho de mao, caganba metalica funda;  dois

108,00 108.00470,00
rapos      metalicos      com      terminap6es      em
egadores plasticos; capacidade minima para 65

itros;  I  (uma)  roda  frontal  com  pneu  e  {apoios
uplos traseiros para estacionanento

TOTAL
Valor maximo total do Lote 02: R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)

LOTE 07:
Item Quant. Und. Descricao RS Unit. RS Total

i 50 Und
`ubstrato para melhorar o cond`icionamento do

15,00 750,00750,00
olo; saco de 20kg

TOTAL
Valor miximo total do Lote 07: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

2.2. No prego acima retratado estao computados, alem do lucro, todas as despesas e custos como
frete,   seguro,  tributos  de  qualquer  natureza  e  todas  as   demais  despesas`   diretas  ou  indireLas.
relacionadas com o ±`omecimento do objeto da presente licitap.fo.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desetiuilibrio ecoii6mico financeiro devidamente comprovado,  n€~ro
havera durante o prazo de vig6ncia deste Contrato qualquer reajuste de pi.ego.

3 r CLAusuLA THRCE]RA _ DA V[GENC[A Do CoNTRATo:
3.1. 0 Contrato tera vigencia de 02 (dois) meses, findando em  16 de fevereiro de 20] 7

4 -CLAUSULA QUARTA -DESPHSA:
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4.I.   As   despesas   decorrentes   da   presente   aquisicao   correfro   por   conta   da   seguinte   dotapao
orgamentdria:

02.007.10.301.0006.2027 -Programa Estrat€gico de Atencao Primfria.
Hlemento de despesa:             33903042, 33903031, 33903028, 33903024, 33903025; 3390399999
Fonte de recurso:                    499; 499

5 - CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO:
5.I  -0 pedido de pagamento devera ser devidamente  instruido por documento  fiscal  competente.
referente ao servi9o prestado, o mesmo deverd conter o ninero do Edital e Contrato,

5.2.   Nenhun  pagamento   sera  efetuado   ao   fomecedor,   se  este,   a  epoca  correspondente,   nao
apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao
do Pregao n.0  103/2016.

5.3  0  pagamento  esth  previsto  para  ser  efetuado  em  uma  parcela,  com  vencimento  ate  o   loo
(decimo) dia do mss subsequente ao da prestapao do servico, mediante apresentagao de documento
habil para formalizapao do referido paganento.

5.3.i  A  mora  injustificada  sujeitara  o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  corre¢ao
monetata aser calculadacom base navariapao do lGP-M verificada  entre    a   data   em   que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.4.  0  Municipio  de  Mercedes  podefa deduzir do  montante  a  pagan  os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.5.   0   paganento  efetuado   nao   isentara   o   fomecedor   das   responsabilidades   decorreiites   do
fomecimento.

6 - CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA D0 0BJHTO:
6.IA  entrega  do  objeto,  por  parte  da  contratada  devera  se  dan  a  par[ir  emissao  da  Ordem  de
Fomecimento/Servigo, devendo ser efetuada em ate  10 (dez) dias ap6s a emiss5o da referida ordem,
devendo  ser entregue/executado  em  local  pre-determinado  pela  Secretaria  de  Satde  do  Municipio
de Mercedes.

6.I.1    A   entrega   do   objeto   devera   ser   efetuada   no   horario   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  acomparthada  por   i.epresentante   da   Secretaria  de   Satide   do
Municipio de Mercedes.

6.1.2. Excepcionalmente,  mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade
competente do Municipio. podera o prazo de entrega do objeto ser prorrogado.
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7 - CLAUSULA SETIMA - OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigap5es do CONTRAT`ANTE:

7.1.1.       Prestar as informae6es e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham a
ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

7.1.2.       Efetuar   o   pagamento   devido   pelo   fomecimento   do   objeto   licitado.   desde   que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3.   Vistoriar   o   objeto   da   licitapao,   a   fim   de   verificar   sua   compatibilidade   com   a
especificapao t6cnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLAUSULA OITAVA -DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigap6es da CONTRATADA:

8.1.I.       Manter durante toda a execugao do contrato` em compatibilidade com as obrigag6es
assumidas, todas as condiedes de habilitacao e qualifica9ao exigidas na licita¢ao;

8.1.2.       Indicar  o  responsavel  por  represents-la  na  execueao  do  Contrato,  assim  como  a(s)

pessoa(s) que, na aus€ncia do responsavel, poderao substitui-lo;

8.I.3.       Efetuar os servi¢os dentro das especifica€6es e/ou condi€6es constantes deste  Edital
de Pregao e em seus Anexos;

8.i.4.       Executar   diretamente   o   Contrato,   sem   transferencia   de   responsabilidades   ttu
subcontratap6es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

8.I.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   CONTRAT`ANTE,
obrigando-se   a   atender,   de   imediato,   todas   as   reclama€6es   a   respeito   da   qualidade   e
desempenho do objeto fomecido;

8.I.7.       Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anomalidade de carater urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessdrio;

8.1.8.       Prestar o servico que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9.   Manter,   durante   a   vigencia   do   contrato,   em   compatibilidade   com   as   obrigac6es
assunidas, todas as condic5es de habilitapao e qualificapao exigidas no Preg5o.

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

9.1.1.        Responsabilizar-se   por   todos   os   encargos   pi.evidenciarios   e   obrigap6es   sociais

previstos  na  legislapao   social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  salda-los  na   6poca
pr6pria,  vez  que  os  seus  empregados  nao  manterao  nenhum  vinculo  empregaticio  com  o
Municfpio de Mercedes;

9.1.2.       Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigap6es estabelecidas na legislapao
especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da esp6cie,  forem vitimas 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.i.3.       Assunir   todos   os   encargos   de   possivel   demanda   trabalhista,   civil   ou   penal,
relacionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada i]or preveng.to.
conexao ou continencia; e

9.1.4.       Assunir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do  fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula,  nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podefa onei.ar o objeto
deste    Contrato,    renunciando    a    CONTRATANTE    expressamente    a    qualquer    vinculo    de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. i expressamente proibida ao fomecedor a veiculapao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver pievia autorizapao do Municipio de Mercedes.

10 -CLAUSULA DECIMA -OBRIGACOES GERAIS D0 CONTRATAD0
10. I . Devera a CONTRATADA observar. ainda, o seguinte:

10.I.1.     i expressanente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Prefeifura do  Municipio  de  Mercedes,  ou  que  nela  ocupe  cargo  de  confianca,  durante  a
vigencia deste Contrato;

10.1.2. i expressanente proibida, tanb6m, a veiculapao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prfevia autorizapao do CONTRATANTE.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:
11.1.  Sera permitida a alteraeao contratual para restabelecer a relagao que as partes pactuaram entre
os encargos  do  fomecedor e  a retribuicao da Administrapao  Pdblica  para a justa remuneragao  do
fomecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econ6mico-financeiro  inicial do contrato, na
hip6tese  de  superveniencia  de  fatos  imprevisiveis,  retardadi]res  ou  impeditivos  da  execucao  do
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ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  fonga  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  principe,  configurando  &lea
econ6mica extraordinaria e extracontratual , devidamente comprovad a.

11.2. 0 prazo de durapao para a execugao do objeto, que 6 originalmente de 02 (dois) meses, podera
ser revisto nas hip6teses e forma a que alude o  art.  57,  inciso 11,  da Lei  8.666,  de  21  de junho  de
1993.

11.2.1. A execucao e fiscalizagao do Objeto deste contrato serao de  responsabilidade  da  Sra.
Arlete Martins, Secretdria de Sadde.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1.  A  CONTRATADA,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contradit6rio,  esta  sujeita  ds  seguintes
penalidades:

12.I.1.  Multa didria de  0,5%  (cinco decimos por cento)  sobi.e o  valor total  do  Contrato,  pelo
descunprimento de obrigag6es fixadas.

12.1.2.  Advertencia,   multa  de   10  %  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total   do   Contrato   e
suspensao  temporaria  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  CONTRATANTE  e  pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, no caso
de inexecngao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demals cominap6es legais.

12.1.3.     Impedimento   de   licitar  e   de   contratar  com   a  Administracao   Pdblica   e   pessoas

jutdicas  pela  nesnia  controladas  ou  subvencionndas,  pelo  prazo  de  ate   5   (cinco)  anos,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puni¢5o  ou  ate  qiie  seja  promo\'ida  a
reabilita9ao perante a pr6pi.ia autol.idade que aplicou a penalidade, garantido o direito a ampla
defesa e contradit6rio, quando:

12.1.3 .1. Deixar de assinar o Contrato;

12.1.3.2. Ensejar o retardamento da execngao do objeto do Pi.egao;

12. I .3 .3 . Nao mantiver a proposta` injustificadamente;

12. I .3.4. Comportar-se de inodo inideneo;

12.1.3 .5. Fizer declarapao falsa;

12.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

12.1.3 .7. Falhar ou fraudar na execugao do C`ontrato.

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

12.3.  As  sang6es  previstas  no  subitem  12.1.2.  serao  aplicadas  sucessivamente,  iniciando-se  pela
mais braiida e culminando na mais severa.

12.4.  A  sancao  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administrapao  Pdblica  podera  ser
aplicada a CONTRATADAjuntamente com a de multa prevista no subitem  12.1.2.

12.5. As penalidades de multa deverao ser recolhidas no pi.azo maximo de  15 (quinze) dias contados
da data de sun notificapao, podendo a autoridade competente deteminar seu desconto diretanente
das quantias por ventura devidas ao contratado.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DO CANCELAMENT0 DO CONTRAT0
13.1.   Ressalvado  o  direito  a  ampla  defesa  e  ao  contradit6rio,   sera  o  contrato  rescindido   nas
seguintes hip6teses :

13.1.1.  Descunprimento das condic6es constantes iieste Edital, em seus Anexos e no pr6prio
Contrato;

13.1.2.    For   a   CONTRATADA   declarada   inid6nea   para   licitar   ou   contratar   com   a
Administragao, mos termos do atigo 87. inciso IV. da Lei Federal n.° 8.666, de 21  de junho de
1993;

13. I .3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administracao mos t€rmos
do artigo 7° da Lei Federal n.0  10.520, de  17 de julho de 2002.

13.2.  0  CONTRATANTE  podera  rescindir  o  Contrato  em  face  de  raz5es  de  interesse  pdblico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justiflcar tal
conduta,   devendo   anula-lo  por  ilegalidade,   de  oficio   ou  por  provocagao  de   qunlquer  pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1.  As  proponentes  nao   ter{fo   direito   a  indenizagao   em  decoITencia   da  anulapao   do
Contrato,  ressalvado o  direito  do  contratado de  boa-fe  de  ser ressarcido pelos  encargos  que
tiver suportado no cunprimento do avengado.

13.3.  A comunicapao  da  rescisao  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  endereco  da  CONTRATADA,  a
comunicapao  sera feita por meio  do  Didrio  Oficial  ou Jomal  de  Grande  circulapao.  r!or duas
vezes  consecutivas,  considerando-se  rescindido  ou  anulado  o  contrato,  a  contar  da  ultima

publicapao.
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13.4.   Independentemente   das  previs6es  retro   indicadas,   a  CONTRATADA  podefa  solicitor  a
rescisao do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou for¢a maior,
devidamente  comprovado  e  aceito  pelo  CONTRATANTE,  e  que  venha  comprometer  a  perfeita
execucao contratual.

i4   .   cLAusuLA   DriclMA   QUARTA   .   DOs   DOcuMENTOs   INTEGRANTEs   DO
CONTRATO H LHGISLACA0 APLICAV13L
14. I . Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizagao da execu¢ao do objeto` ben como
para  definii.  procedimentos  e  normas  decorrentes  das  obrigac6es  ora  contraldas,  integram  este
Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencial n°.103/2016 e, em especial, a proposta de
preco e os documentos de habilitapao da CONTRATADA.

14.2. A execugao do Contrato sera disciplinada pelas disposig6es legais e regulanientares aplicaveis
as obrigap6es ora contraldas, especialmente a Lei Federal n.° 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.°
10.520, de  17/07/2002, e Decreto Municipal n.a 023/2007, de 27/03/2007.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO COMPETENTE:
15.1.   As   quest6es   decorrentes   da   execu9ao   deste   Contrato,   que   nao   possam   ser   dirimidas
administrativamente,   serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Marechal   Cindido
Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactundo, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) \'ias de
igual  teor  e  forina,  para que  surtam  urn  s6  efeito,  as  quais,  depois  de  lidas,  sao  assintrdas  pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO. e pelas testemunhas abaixo.

Testem

RG n° 7.785.147-0
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