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CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM   0   MUNIcipI0   DE   MERCEDES   E   A
EMPRESA  NELITA COMES FARIAS EPP.

Contrato n.° 216/2016
Identifica€ao: 3162016

0  Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico  intemo,  com  sede adndnistrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz.  n.°  555,  Centro,  iia  C`idade  de  Mercedes,  Estado  do  Paran4  neste  ato
representado pelo Exmo.  Prefeito em Exercicio,  Sr. Vilson Martins,  brasileiro, casado,  iuscrito no
CPF sob n.a 624.141.519-00, portador da Carteira de Identidade n.a 4.491.835-8 SspmR, residente e
domiciliado na Av.  Mino Totta, n°  828,  Centro, nesta Cidade  de Mercedes, a seguir denominado
CONTRATANTE, e a empresa Nelita Gomes Farias EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob n°.11.943.540/0001-25, Inscricao Estadual n° 256.093.598, com sede na Rua 600, n°.
500. CEP 88.330-630,  Centro, na  Cidade  de  Balnedrio Caniboriti`  Estado  de  Santa Catarina,  neste
ato  representada  por  suit  proprietai.ia,  Sra.  Nelita  Comes  I.`arias`  residente  e  domiciliada  na  Rua
Presidente Castelo Branco, n°.167` CEP 89.500-000, Bairro I'artiiso. na Cidade de Capador. Estado
de  Santa  Catarina,  poiladors  da  Carteira  de  ldentidade  n°.  25/R2.976.718.  expedida  pela  SSP/SC'.
inscrita no CPF sob n°.  020.556.839-42, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam
firman. o presente Contrato, mos termos da Lei n°. 8.666/93 c Legisla€ao pertinente, das condic6es do
Pregao  Eletr6nico n°.  87,,J2016,  da proposta da contratada,  dateda de  23/08/2016. e das clausulas a
seguir expressas, dermitloras dos direitos. obriga¢6es e responsabilidades dos partes.

CLAUsuljA PRIMEIRA - D0 0BJI£TO
A CONTRATADA obriga-se a fomecer a CONTRATANTE, estantes em ago, para equipar setores
da unidade de satide da sede municipal. dotados des especificap8es tecnicas e na forma constantes
do  Edital  do  procedimento  licitat6rio  na  modalidade  Pregao,  forma  Eletr6nica,  n.°  87/2016  e
respectiva  proposta  datada  de   23/08/2016,  objeto   que   deverd   ser  entregue  no   Municipio  de
Mercedes. em hordrio de expediente e ltical pre-detei.minado pelo contratante.

CLAUSULA SEGUNDA -DA ENTREGA
I.aragrafo primeiro -A entrega do objeto I)or parre da c`tiiitratada di-`'erd se dar .ap6s a emissao da
Ordem  de Compra, o objeto devei.ri ser entregue no prazo inaximo de ate  jo //r/.#/a/ c7/.wj' a (.a/2/cJr
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da e"z.ssGo d¢ Ordem de Coxpra, e deved ser efetuada no Municipio de Mercedes, em horario de
expediente e local pr6-determinado pelo contratante.

Parfgrafo  segundo:  Excepcionalmente,  mediante  requerimento  fundanentado  e  deferido  pela
autoridade competente do Municipio, podera o prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

Parfgrafo terceiro - No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exig6ncias pactuadas para
o  fomecimento,  nos  temos  das  previs6es  deste  Edital  e  de  seus  Anexos,  o  fomecedor  devera
providenciar  a   substifui9ao   do   material,   no  prazo   maximo  de   15   (quinze)  dias,   contados  do
recebimento da notificagao.  sem Onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejui'zo da aplicacao
das penalidades cabiveis.

Pardgrafo  quarto  -  No  ato  da  entrega  o  equii]amento  sera  vistoriado  pela  Comissao  de
Recebimento de Bens e Servicos do CONTRAT.ANTE, a fin de se atestar que o mesmo atende
as caracteri'sticas constantes do respectivo procedimento licitat6rio e proposta ofertada.

CLAUSULATERCEIRA-DOSANEXOSCONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes docunentos:
a) Procedimento do Pregao Eletr6nico N° 87/2016, e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, dstada de 23/08/2016

ml.agrafo Primeiro -As partes declarain ter pleno coithecimento que os docunentos mencionados
nesta clausula,  serao considerados  suficientes para,  em conjunto  com este contrato,  definirem seu
objeto e a sua perfeita execugao.

Paragl.afo  Segundo  -  Em  havendo  dhvidas  ou  divergencias  entre  os  anexos  e  este  contrato,
prevalecera o contrato.

Paragrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas
de  reuni6es  e/ou  termos  aditivos  que  vierem  a  ser  realizados  e  que  importem  em  alterap6es  de
qunlquer  condicao  contratunl,  desde  que  devidamente  assinados  pelos  representantes  legais  Gas
Partes.

CLAUSULAQUARTA-DOPRECO
Para o fomecimento do objeto descrito na Clausula Primeira. a CONTRATANTE se obriga a pagar
a  CONTRATADA  o  valor  total  de  RS   I.996,00  (un  mil,  novecentos  e  noventa  e  seis  reais),
conforme disposto a seguir:

ITHM QTD UNID DESCRICAOEs[anteema¢o-modelo1..Estan:te em==6 RS UNIT499.00 RS TOTALI.996.00
7 4 unid

om 4 prateleiras; Chapa  14; l-apacidade de
00    Kg    por    plano;    Medidas    (Metros):
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ITEM QTD UNID RS UNIT RS TOTALDHSCRICAO
ltura:  1,98,  Largura:  0,92  e  Profundidade:
42;  Travessa 70x925;  4 Planos  com chapa

e   a¢o   16;   Colunas   chapa   14,   40   x   40
urapao    L2;    1    Reforco    intermedidrio    /
ravessa 70 x 420; Pintura Ep6xi;  Estrutura
esmontavel: Cor Cinza

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Parfgrafo primeiro - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal
referente  ao  fomecimento  efetuado.  A Nota  Fiscal  correspondente  deveri  conter  o  ninero  do
presente  certame  licitatorio  e  a  assinatura  do  titular  da  Secretaria  de  Sadde  do  Municipio  de
Mercedes no verso.

Parigrafo segundo -0 pagamento sei.A efetuado ate o  loo (decimo) dia do mss subsequente ao da
entrega do objeto e da respectiva Nota Fiscal.

Parfgrafo  terceiro  -  A inora  injustificada  sujeitari  o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de
cone9fro monetdria a ser calculada com base na variacao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivanente ocorreu.

Pardgrafo   quarto   -   Nenhtun   r>agamento   sera   efetuado   ao   foi.necedor,   se   este.   a   6poca
correspondente, nao apresentar comprovap5o relativa a manutencao da regularidade fiscal, prevista
no item 2, Anexo 3, deste Edital.

Pardgrafo  quinto  -  0  Municipio  de  Mercedes  podera  deduzii.  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes a multas ou inderizap6es devidas pelo fomecedor.

Paragrafo   sexto   -   0   pagamento   efetuado   nao   isentafa  o   fomecedor  das  responsabilidades
decorrentes do fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
0  preco  contratado  nao  soft.era  qualquer  reajuste,  ressalvada  a  necessidade  de  recomposicfro  do
equilibrio econ6mico-financeiro devidamente requei.ida e comprovada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisao  contratual  poderd  ser  deteminada por  ato  unilateral  e  escrito  da Administrapao,  nos
casos   enumerados   nos   incisos   I   a   XII   e   XVII   do   all.   78   da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   e
amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  mediante  autorizapao  escrita  e  fundamentada  das
autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde de que haja conveniencia
para a Administrapao.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES
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Pela  inexecugao  total  ou  parcial  deste  contrato,  poderd  o  CONTRATANTE,  garantida  a  anpla
defesa e  o  contradit6rio,  aplicar a CONTRATADA as penalidades previstas  no  art.  87  da Lei  n.a
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - A pena de  multa podera ser aplicada isolada ou conjuntamente com outra
penalidade, e corresponderd a 20% (vinte por cento) do valor contratual.

Parigrafo Segundo - A pena de multa, quando nao adimplida voluntariamente, podera ser abatida
de eventuais valores devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DA DOTAC`A0 0RCAMENTARIA
As despesas deconentes desta licitagao correrao por conta da dotapao orgament&ria:

02.007.10.30] .0006.1010 -Aquisicao de Hquipamentos e Mobiliario.
Elemento de Despesa:            44905242
Fonte de Recurso:                   000, SOS

CLAUSULA DECIMA -DA VIGfiNCIA DO CONTRATO
0 Contrato tera vigencia de 04 (quatro) meses, findando em 31 (trinta e urn) de dezembro de 2016.

CLAUSULADECIMAPRIMEIRA-DASALTERACOES
As  alterag5es  das  disposic6es  contratuais  somente  serao  validas  se  efetivadas  mediante  Terino
Aditivo devidarnente assinado.

CLAUSULADECIMASF,GUNDA-DAFRAUI)EEDACORRUPCAO:
I   -   Os   licitantes   devem   observar  e   o   contratado   deve   observer  e   fazer   observar,   por   seus
fomecedores e subcontratados, se admitida subcantrata9ao, o mais alto padrao de 6tica durante todo
o processo de licitapao, de contrat¢ao e de execucao do objeto contratunl.

Para os prop6sitos desta clausula, definem-se as seguintes pfaticas:
a) ``Pratica corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem, com o objetivo de influenciar a apao de servidor pdblico no processo de licitapao
ou na execu¢ao de contrato;

b) "Prftica fraudulenta`.: a falsificapao ou oniissao dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitapao ou de execu€ao de contrato;

c) ``Prdtica colusiva":esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais licitantes,
com  ou  sem  o  conhecimento  de  representantes  ou  prepostos  do  6rgao  licitador,  visando
estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) "Pratica coercitiva":  causar dano ou ameapar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando iirfuuenciar sua participapao em urn processo licitat6rio
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ou afetar a execu9ao do contrato;

e) "Pritica obstrutiva":  (i) destruir,  falsificar,  alterar ou ocultar provas em inspec6es  ou
fazer  declarap6es  falsas  aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com  o
objetivo de impedir materialmente a apurapao de alegap6es de pritica prevista na clausula
Ill, deste Edital, (ii) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspecao.

11  -  Na  hip6tese  de  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo  financeiro  multilateral,
mediante  andiantamento  ou  reembolso,  este  organismo  impora  sangao  sobre  uma  empresa  ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel se, em qualquer momento, constatar o envolvimento
da empresa, diretanente ou por meio de urn agente , em prdticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas  ou obstrutivas  ao  participar da  licitapao  ou da execapao  un  contrato  financiado  pelo
organismo.

Ill - Considerando os prop6sitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicao, para a
contratapao, devefa concordar e autorizar que,  na hip6tese de o contrato  vir a ser financiado,  em
parte   ou   integralmente,   por   organismo   financeiro   multilateral,   mediante   adiantanento   ou
reembolso,  permitira  que  o  organismo  financeiro  e/  ou  pessoas  por  ele  formalmente  indicadas
possam  inspecionar  o  local  de  execucao  do  contrato  e  todos  os  documentos,  contas  e  registros
relacionados a licitapao e a execapao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FOR0
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cindido Rondon - Parana, para a soluoao das quest6es
oriundas do presente contrato, com expressa renthcia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o pre§ente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e foma, na presenga de duns testemunhas.

RG n° 7.785.147-0
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