
Município de Mercedes

Estado do Paraná

Contrato }10 23/2016

- PUBLICADO 

DATA.�+ I Q� I ,eg

DlARIO OFICIAL ELETRóNlCO

www.mercedes.pr.gov.br

"=:olçAo: �o51__

pAGINA. . "'....._--

N0 EDiÇÃO' � i-$ 3

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNiCípIO DE MERCEDES E A
EMPRESA L. F. SILVA-MÁQUINAS ME.

Contrato n.o 23/2016

Identificação: 1232016

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. a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz. nO 331, Centro. nesta Cidade de Mercedes.
Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04. portadora da Carteira de
Identidade n0. 5.107.835-7. expedida pela SSP/PR. a seguir denominado CONTRATANTE. e
a empresa L F. Silva-Máquinas - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n.o 07.859.420/0001-77. inscrição estadual n.o 90364491-50. com sede na Av: Perola
Byington, n' 1.440, CEP 87,540-000, Centro. na Cidade de Perola, Estado do Paraná, neste
ato representada por Leonidas Fabiano Silva. residente e domlcilíado na Rua Antônio
Gonzaga, n.' 1.526, CEP 87.540-000, Centro, na Cidade de Perola, Estado do Parana,
portador da Carteira de Identidade n', 23.227.801-5, expedida pela SSPISP, Inscrito no CPF
sob n.o 131.515.318-14. a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente Contrato, nos termos da Lei n,' 8.666/93 e Legislaçao pertinente. das condiçôes do
Pregão Presencial n'. 912016, da proposta da contratada, datada de 31/01/2016. 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 a aqulslçao de maquinas de
costura, uso doméstico. para utilização em cursos de capacitação destinados á qualificação
profissional. de acordo com as caracteristicas e demais condições definidas no Editai de
Pregão n.o 9/2016 e em seus Anexos.

2 _ CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:2.1 Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o
valor de R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais), conforme descrito a seguir:
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Item
Descri�ao

Qtd R$ Unit R$ Total

Maouina de costura. Computadorizada; ate 850 pontos por

minuto; funcionamento com ou sem pedal; 80 pontos

decorativos; 01 fonte alfanumerica; 08 caseados

1
automaticos; enfiador automatico de Iinha; indica<;ao dos

3 1.470,00 4.410,00

pontos (LCD) com blacklight: controle de largura e

comprimento do ponto; para bordados e trabalhos de

patchwork. Marca: Brother; Mode/o: sq9000
TOTAL

4.410,00

2.2. No pre<;o 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
indiretas. relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente licita<;ao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio econ6mico financeiro devidamente
campravada. naa havera durante 0 praza de vigencia deste Cantrata qualquer reajuste de

pre<;o.

3. CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA 00 CONTRATO:
3.1.0 Contrato tera vigencia de 02 (dois) meses, findando em 02 de abril de 2016.

4. CLAuSULA QUARTA - DESPESA:4.1 . As despesas decarrentes da presente aquisi9aa carreraa por canta da seguinte data9aa
or<famenta ria:

02.010.22.662.0011.1020 - Fortalecimento Industrial.
Elemento de Despesa: 44905212
Fonte de recurso: 000

5 _ CLAuSULA QUINTA - PAGAMENTO:5.1 _ 0 pedida de pagamenta devera ser devidamente instruida por documento fiscal
campetente. referente aa servi9a prestada. 0 mesma devera canter 0 n"mera da Edital e
Contrato.

5.2. Nenhum pagamenta sera efetuada aa famecedar. se este. a epaca carrespandente. naa
apresentar camprava9aa relativa a manuten9aa da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licita9ao do Pregao n.o 9/2016.

5.3 0 pagamenta esta prevista para ser efetuada em uma parcela. cam vencimenta ate 0 10'
(decime) dia de mes subsequente aa da presta9aa de servi9a. mediante apresenta9aa de
documento habil para formaliza9ao do referido pagamento.

5.3.1 A mara injustificada .ujeitara 0 Municipia de Mercedes aa pagamenta de corre9aa
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monetaria a ser calculada com base na variayao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.4. 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizayöes devidas pelo fornecedor.

5.5. 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

6 _ CLÂUSULA SEXTA - OA ENTREGA 00 OBJETO:
6.1 A entrega do objeto/prestayao do serviyo por parte da contratada devera se dar a partir
emissao da Ordem de Serviyo, devendo ser efetuada em atè 15 (quinze) dias ap6s a emissao
da referida ordem. devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, junto ao Setor de
Patrimânio da prefeiruta, no endereqo indicado no preâmbulo deste Editaf.

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 as
17:00h), sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da
Secretaria de Desenvolvimento Econömico, Trabalho e Emprego, do Municipio de

Mercedes.

6.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela
autoridade competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do objeto ser

prorrogado.

7 _ CLÂUSULA SETIMA - OBRIGAGÖES 00 CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigayöes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informayöes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2. Efetuar 0 pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que
cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato:

7.1.3. Vistoriar 0 objeto da Iicitayao, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especifica9ao tècnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 _ CLÂUSULA OITAVA - OAS OBRIGAGÖES OA CONTRATAOA:
8.1. Constituem obrigayöes da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execuyao do contrato, em compatibilidade com as
obriga9öes assumidas, todas as condi<;6es de habilitac;ao e qualifica980 exigidas na
Iicita<;ao;
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8.1.2. Indicar o responsavel por representa-Ia na execu<;ao do Contrato. assim como
a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-Io:

8.1.3. Efetuar os servi<;os dentro das especifica<;oes e/ou condic;oes constantes deste
Edital de Pregao e em seus Anexos;

8.1.4. Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou
subcontratac;oes nao 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
fornecimento do objeto;

8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamac;oes a respeÎto da qualidade e
desempenho do objeto fornecido;

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 servÎC;o que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigac;oes
assumidas, todas as condiC;oes de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas no Pregao.

9 _ CLĂUSULA NONA _ OBRIGAC(OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:
9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga<;oes sociais
previstos na legislac;ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca
propria. vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com
o Municipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac;oes estabelecidas na
legislac;ao 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
prevenc;ao, conexao ou continencia; e
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9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudica<;ao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimpl€mcia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta
c1ausula. 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 veicula<;ao de publicidade acerca do Contrato,
salvo se houver previa autoriza<;ao do Municlpio de Mercedes.

10 _ CLAuSULA DECIMA - OBRIGA<;OES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contrata<;ao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confian<;a.
durante a vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida. tambem. a veicula<;ao de publicidade acerca deste
Contrato. salvo se houver previa autoriza<;ao do CONTRATANTE.

11 _ CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 pre<;o contratado nao sofrera qualquer reajuste.

11.2. 0 prazo de durac;:ao para a execuc;:ao do objeto, que e originalmente de 02 (dois) meses.
podera ser revisto nas hip6teses e forma a que alude 0 art. 57, inciso 11, da Lei 8.666. de 21
de junho de 1993.

11.2.1. A execu<;ao e fiscaliza<;ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do
Sr. Sergio Paulino Groff. Secretario de Desenvolvimento Economico. Trabalho e

Emprego.

12 _ CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALlDADES:
12.1. A CONTRATADA. garantida a ampla defesa e 0 contradit6rio, esta sujeita as seguintes

penalidades:

12.1.1. Multa diaria de 0,5% (cinco decimos por cento) sobre 0 valor total do Contrato,
pelo descumprimento de obrigac;:oes fixadas.

12.1.2. Advertencia, multa de 10 % (dez por cento) sobre 0 valor total do Contrato e
suspensao temporaria do direito de Iicitar e contratar com 0 CONTRATA�TE e 'pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dOls) anos,
no caso de inexecuc;:ao total ou parcial do objeto. sem prejuizo das demais cominac;:6es

legais.
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12.1.3. Impedimento de Iicitar е de cOlltratar сот а Аdmiпistга9ЭО PubIica е pessoas
juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da рuпi9ЭО ou ate que seja promovida а
геаЫlitа9ЭО perante а pr6pria autoridade que aplicou а penalidade. garantido о direito а
ampla defesa е contradit6rio, quando:

12.1.3.1.Deixar de assinar о Contrato;

12.1.3.2.Ensejar о retardamento da ехеСU9ЭО do objeto do Ргеgэо:

12.1.3.3.Nэо mantiver а proposta, injustificadamente;

12.1.3.4.Comportar-se de modo iпidбпео;

12.1.3.5.Fizer dесlага9ЭО falsa;

12.1.3.6.Cometer fraude fiscal; е

12.1.3.7.Falhar ou fraudar па ехеСU9ЭО do Contrato.

12.2. Comprovado impedimento ou reconhecida for9a maior ou caso fortuito, devidamente
justificado е aceito pelo CONTRATANTE. ficara а CONTRATADA isenta das penalidades.

12.3. As sаП9беs previstas по subitem 12.1.2. sегэо aplicadas sucessivamente, iniciando-se
pela mais branda е culminando па mais severa.

12.4. А sаП9ЭО de impedimento de licitar е contratar сот а Аdmiпistга9ЭО PubIica podera ser
aplicada а CONTRATADAjuntamente сот а de multa prevista по subitem 12.1.2.

12.5. As penalidades de multa dеvегэо ser recolhidas по prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da data de sua поtifiса9ЭО, podendo а autoridade competente determinar seu
desconto diretamente das quantias рог ventura devidas ао contratado.

13 _ CLAUSULA OECIMA TERCEIRA - 00 CANCELAMENTO 00 CONTRATO
13.1. Ressalvado о diгeito а ampla defesa е ао contгadit6гio. seгa о contгato гescindido nas

seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumpгimento das condi90es constantes neste Edital, ет seus Anexos е по

pr6pгio Contrato;

13.1.2. Foг а CONTRATAOA declarada iпidбпеа рага licitar ои contratar сот а
Аdmillistга9ЭО, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Fedeгal n.o 8.666, de 21 de
junho de 1993:
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13.1.3. For a CONTRATAOA impedida de lieitar e eontratar eom a Administra930 nos
termos do artigo 7° da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato em faee de razōes de interesse publieo.
derivadas de fato superveniente devidamente eomprovado, pertinente e suficiente para
justifiear tai eonduta. devendo anula-Io por ilegalidade. de ofieio ou por provoea9ao de
qualquer pessoa, mediante ato eserito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes n30 terao direito a indeniza930 em deeorreneia da anula930 do
Contrato, ressalvado o direito do eontratado de boa-fe de ser ressarcido pelos eneargos

que tiver suportado no eumprimento do aven9ado.

13.3. A eomuniea9ao da reseis30 ou anula930 do Contrato devera ser feita pessoalmente, ou
por eorrespondencia eom aviso de recebimento.

13.3.1. No easo de ser ignorado, ineerto ou inaeessivel o endere90 da CONTRATAOA, a
eomuniea9ao sera feita por meio do Oiario Oficial ou Jornal de Grande cireula9ao, por
duas vezes eonseeutivas, eonsiderando-se rescindido ou anulado o eontrato. a eontar da
ultima publiea930.

13.4. Independentemente das previsōes retro indieadas, a CONTRATAOA podera solicitar a
rescisao do Contrato na ocorreneia de fato superveniente decorrente de easo fortuito ou for9a
maior. devidamente eomprovado e aceito peia CONTRATANTE, e que venha eomprometer a

perfeita exeeu9ao eontratual.

14 _ CLAuSULA DECIMA QUARTA - OOS DOCUMENTOS INTEGRANTES OO CONTRATO
E LEGISLA<;.A.O APLlCAVEL14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caraeteriza930 da exeeu<;3o do objeto.
bem eomo para definir proeedimentos e normas decorrentes das obriga90es ora eontraidas,
integram este Contrato os doeumentos do Edital de Preg30 Preseneial nO. 9/2016 e, em
especial, a proposta de pre90 e os doeumentos de habilita<;ao da CONTRATAOA.

14.2. A exeeu<;30 do Contrato sera disciplinada pelas disposi<;ōes legais e regulamentares
aplieaveis as obriga9ōes ora eontraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666. de
21/06/1993, Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, e Oeereto Munieipal n.o 023/2007. de

27/03/2007.

15 _ CLAuSULA DECIMA QUINTA - OO FORO COMPETENTE:
15.1. As questōes decorrentes da exeeu<;ao deste Contrato, que nao possam ser dirimidas
administrativamente. serao proeessadas e julgadas no Foro da Comarea de Mareehal
Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

E. para firmeza e validade do que foi paetuado. lavrou-se o presente eontrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito. as quais. depois de lidas, sao
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assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.

L. F. 5ilva-Maqui as - ME
CONTRATADA

Mercedes - PR. O

Testemunhas�.i ,O ..

��.�
Elsa Will Tutui

RG n° 5.725.228-6
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