
Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 2 28/2016

CONTRAT0 DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  0  MUNIcfpIO  DE  MERCEDES  E  A
EMPRESA           K.C.R.S.           COMERCIO           DE
EQUIPAMENTOS EIRELI

Contrato n.° 228/2016
Identificacao: 3282016

0 Municipio de Mercedes, pessoajun'dica de direito ptiblico intemo, com sede administrativa na Run
Iit. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representado
pelo  Exmo.  Prefeito  em  Exercicio,  Sr.  Vilson  Martins,  brasileiroO  casado,  inscrito  no  CPF  sob  n.°
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,  Estado  do  ParanS  doravante
denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  e  a  empresa  K.C.R.S.  Com6rcio  de  Equipamentos
EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, n.a
88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, na Cidade de Arapatuba, Estado de Sfro Paulo, inscrita
no   CNPJ"F   sob  n°.   21.971.041/0001-03,   Inscricao   Estadual   n.a   177.338.790.110,   neste   ato
representada por sua s6cia administradora, Senhora Karen Cristiane RIbeiro Stanicheski, residente e
domiciliada na na Rua Any VIlela Martins, n.° 294, Residencial Habiana, CEP 16.052-000, na Cidade
de Arapatuba, Estado de Sao Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram
o presente contrato de fomecimento de equipamentos, de acordo com o procedimento de Tomada de
Pre¢os n.0 12/2016, as disposic6es da Lei n.a 8.666/93, e as seguintes clausulas e condie6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
I.I  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primdria  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qualificapao  da Atencao
Primina a Sabde -APSUS.

1.2 Integran e completam o presente Temo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando
partes em todos os seus termos, as demais condig6es expressas no Edital de TOMADA DE P
N°.  12/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA  SEGUNDA -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLACA0
APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 26 de julho 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 di outras providencias;

c) Lei 8.666. de 21 de Junho de 1993 e suas alterapdes posteriores, que regulanenta o art. 37, inciso
XXI,   da  Constituieao   da  Repdblica  de   1988,   institui   normas  para   licitap6es   e   contratos   da
Administrapao Pbblica e di outras providencias.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZ0 E CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
0BJETO
3.1.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  entrega  do  objeto,  ben  como  sun  instalap5o,  por  parte  da
contratada, devefa se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimento/Servigo,
nos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.I.I. 0 praLzo de entrega poderi ser prorrogado nos termos do art. 57, §  I °, da Lei n.° 8.666/93.

3.2.   0 objeto  sera recebido  nos termos do  art.  73,  inciso  11,  alineas  "a"  e  "b"  e  art.  76  da Lei  n°
8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -  DO PRECO
4.I Pela fomecimento do objeto e consequente prestapfro dos servi¢os, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA, o valor de R$ 3.360,00 (tr6s nil, trezentos e sessenta reais), conforme disposig6es
a Se8ulr:

Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

11 04

Balanca Antropom5trica Adulta - Balanca eletr6nica

840,00 3.360.00'\

digital  adulta  com  legua  antropometrica  acoplada,
visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg,
com divis6es de pelo menos 1 00g, pesagem imediata
dispensando pre-aquecimento. Acabamento em tinta
eletrostatica.          Tapete/piso          em          borracha
antiderrapante. Pes reguliveis em borracha sintetica
e com seletor de voltagem de  Ilo e 220 v. Aferido
pelo INMETRO. Garantia minima de 01  (urn) ano.
Garantia   minima   de   01   (urn)   ano.   Acompanha
manual  de  iustru9ao  de  uso  em  idioma portugues.
Assistencia Tecnica do  equipamento deverd ser no
Estado  do  Parana,  se  nao    houver,     a    empresa
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Item Qtd Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total
vencedora    deveri    comprometer-se     a    realizar
gratuitanente  o   translado   dos   equipamentos  ate
o  local da  Assistencia Tecnica. £Jder P200C

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE C0BRANCA
5.1.  0  pedido  de  pagamento  deverd  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deverd conter o ndmero do Edital e assinatura
do  responsavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  bern como  apresentar  os  dados  bancdrios
necessinos para que o Municipio de Mercedes efetue os pagamentos devidos ao fomecedor.

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

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

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

5.3  0 Municipio  de  Mercedes  podera deduzir do  montante  a pagan os  valores correspondentes  a
multas ou indenizag6es devidas pelo fomecedor.

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

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.I. 0 preco contratado nao sofrerd qualquer reajuste durante a vigencia da contratacao, resalvada a
possibilidade da recomposigao do equilibrio econ6mico-financeiro, na forma da Lei.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA I)0 CONTRATO:
7.1. Este CONTRATO vigera por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sua emissao.

CLAUSULA OITAVA -DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
8.1   Constituem  direitos  do   CONTRATANTE  receber  o  objeto   deste   Contrato  nas  condic6
aven?adas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

8.I.1 -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e
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b) Dar a CONTRATADA as condic6es necessdrias a regular execugao do Contrato.

8.1.2 -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na foma ajustada,

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

c) Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assunidas, todas as condi96es de habilitapao e qualificapfro exigidas na licitacao;

d)  Apresentar,  sempre  que   solicitado,  durante  a  exeapao  do  Contrato,  documentos  que
comprovem  estar  cunprindo  a  legislacao  em  vigor  quarto  as  obrigap6es  assumidas  na
licitapao,    em    especial    quarto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdencidrios, tribufarios, fiscais e comerciais.

CLAUSULA     NONA     -     SANCOES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INAI)IMPLEMHNTO CONTRATUAL :
9.1  - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, garantida a pr6via defesa,
aplicar a CONTRATADA as sang6es 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 inexecngao contratual total ou parcial.

i      ;::I;;§isa:e:i::?g:I:r¥ofe-n%? Pa°pTeAs€n?e°c?nTEt£g¥oE¥oTIT:r¥oAa corfe das dotap6es orgamentanas

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisi¢ao de Hquipamentos e Mobiliario.
Elemento de Despesa:            44905208, 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - I)AS PIENALIDADHS
11.1 0 atraso injustificado na prestapao do(s) servi¢o(s) sujeitari a PARTE que der causa ao mesmo
a multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapao  administrativa do  fato  ocorrido,
respeitado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

11.2.  Caso  a CONTRATADA nao  possa cumprir os prazos  estipulados para a prestapao, total
parcial, do(s)  servico(s),  devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
casos  de  ocorrencia  de  fate  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade
PARTES, que altere fundanentalmente as condig6es do contrato; e de impedimento desua execug

por fato  od ato  de terceiro reconhecido  pela Administrapao  em  documento  contemporcheo
ocorr€ncia.
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11.3. A solicitapao de prorrogapao,  contendo  o novo prazo de  fomecimento  do objeto, devefa ser
encaminhada ao  Secretdrio de Planejanento, Administrapao e Finangas da CONTRATADA, ate o
vencimento do prazo de prestapao inicialmenl:e estipulado, ficando a crit6rio da CONTRATADA a
sun aceitapao.

11.4.PelainexecngaototalouparcialdocompromissosassumidospelasPARTESesteCONTRATO
poderaserrescindido,confomeexplicitedonalegislapaoaelereferente,aplicando-seapartequeder
causa a rescisao multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO.

11.5 As multas devidas, bern como os prejuizos porventura causados pelas PARTES serfro cobrados
na foma da lei.

11.6.Aaplicapaodequaisquerdassan¢6esrelacionadasnesteinstrumentosefaprecedidaderegular
processoadministrativo,medianteoqualsegarantiraocontraditorioeaampladefesa.

cLAusuLAI]riclMAsEGUNDA.DAFlscALlzACAO
12.I  Durante a vigencia do Contrato, a prestapao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es)designado(s)pal.aestefim,permitidaacontratapaodeterceiros,medianteaadogaodas
medidas   legais   cabiveis,  para  assisti-lo(s)  e   subsidia-lo(s)   de   infomap6es  pertinentes   a  essa
atribui9ao.Asdecis6eseprovidenciasqueultrapassemacompetenciado(s)executor(es),deveraoser
solicitadasaoSecretdriodePlanejanento,AdministracaoeFinancasdoCONTRATANTE,emtempo
habil, para a adocao das medidas convehientes.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DARESCISAO
13.I.ACONTRATANTEpodera,aoseualvedrio,rescindirunilateralmenteopresenteCONTRATO,
na ocorrencia das situap6es previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, com as
consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2.   A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE,   em   caso   de   rescisao
adminstrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULADECIMAQUARTA-DASDISPOSIC6ESGERAIS
14.I.Pelopresenteiustunento,oCONTRATANTEficaobrigadoamantersempreatualizadostodos
seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endereco para envio de cobrangas/faturas e
conespondencias.

CLAUSULADECIMAQUINTA-DAPUBLICACA0
15.1.  0 presente Contrato  sera publicado em fonna de extrato, no Diario Oficial do Municipio
Mercedes, em conformidade com o disposto no Paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666, de 21
Junho de 1993 e suas alterap6es posteriores.

CLAUSULADECIMASEXTA-FRAUDEECOREUPCAO
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16.1 0s recursos destinados a execucao do objeto deste CONTRATO sao parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Parana,   financiado   por   recursos   do   Banco
Intemacional para Reconstrapao e Desenvolvimento - BIRI), razao pela qual, com supedaneo no art.
42, § 5°, da Lei n.° 8.666/93, e art. 3°, caput. da Lei Estadual n.° 15.608/2007, havera a incidencia de
regras distintas das definidas na Lei nacional de regencia de licitap6es e contratos, por exigencia da
entidade estrangeira.

16.2 0 Banco Mundial exige que o Estado do Parana, por meio da Secretaria de Estado da Sadde -
SESA,  Mut`rdrios  de  Emprestimo  (incluindo  beneficiinos  do  emprestimo  do  Banco),  licitantes,
fomecedores,   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejan   eles   declarados   ou   nao),   subcontratados,
subconsultores,prestadoresdeservigoefomecedores,alemdetodofunciondrioaelesvinculado,que
mantenhamosmaiselevadospadr6esde6ticaduranteaaquisicaoeexecugaodecontratosfinanciados
pelo Banco'.  Em consequencia desta politica, o Banco:

a) define, para os fins desta disposigao, os termos indicados a seguir:
(i) "pratica  corru|)ta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretamente,qualquercoisadevalorcomaintengaodeinfluenciardemodoindevido
a apao de terceiros;
(ii) "pratica fraudulenta"3:  significa qualquer ato, falsificapao 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 qunlquer outra ordem, ou com a
intengao de evitar o cunprimento de uma obrigagao;
(iii) `.prdtica colusiva'rd: significa uma combinapao entre duas ou mais partes visando
alcancar un objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ap6es de outra
parte;
(iv) "prftica coereitiva"5 : significa prejudicar ou causar dano, ou aneacar prejudicar
ou  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  a  qualquer  parte  interessada  ou  a  sun
propriedade, para influenciar indevidamente as ap6es de uma parte;
(v) "prdtica obstrutiva": significa:

1. Nesse contexto. sera  impfopria qualquer atitude tomada  no  intuito de influenciar o processo de aquisieao

ou a execueao do contrato para obter vantagens indevidas.
2.  Para  os  fins  deste  paragrafo,  "terceirosn  refere-se  a  urn  funcionario  publico  que  atue  no  processo  de

aqiiisi?ao  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 aquisieao.

3, Para os fins deste paragrafo, I.parte" refere-se a urn funcionario publico; os termos  "beneficio" e "obrigagao"

sao relativos ao processo de aquisieao ou a execueao do contrato; e o "ato ou omissao" tern como objetivo
influenciar o processo de aquisicao ou a execucao do contrato.

4.  Para  os  fins  deste  paragrafo,  o  termo  upartes"u  refere-se  aos  participantes  do  processo  de  aquisigao

(inclllsive funcionarios publicos) que tentam por si mesmos ou por intermedio de outra pessoa ou entidade
que nao participe do processo .d6 aquisieao 'ou selegao simular a concorrencia ou 9stabelecer pregosde outro

execug

;iv-eis art.ificiai: e  na6 competitivos  6u t6r acesso as  propostas de  preco ou demais condic6es
participantes.

5. Para os fins deste paragrafo, "parte" refere-se a urn participante do processo de aquisicao ou da

do contrato.
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(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigap6es
ou   fazer   declarap6es   falsas   a   investigadores,   com   o   objetivo   de   impedir
materialmente  uma  investigacao  do  Banco  de  alegap5es  de  pratica  corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou aneagar, perseguir ou intimidar qunlquer
parte  interessada,  para  impedi-la  de  mostrar  seu  conhecimento  sobre  assuntos
relevantes a investigapao ou ao seu prosseguimento, ou

@b) atos que tenham como objetivo impedir matei.ialmente o exercicio dos direitos
do  Banco  de  promover  inspecao  ou  auditoria,  estabelecidos  no  pafagrafo  (e)
abalxo:

(b)rejeitatumapropostadeoutorgasedeterminarqueolicitanterecomendadoparaaoutorga
do contrato,  ou qualquer do seu pessoal,  ou seus agentes,  subconsultores,  subempreiteiros,
prestadores de servico, fomecedores e/ou funciondrios, envolveu-se, direta ou indiretamente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o
contrato em questao;

(c) declarara viciado o processo de aquisicao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a
un contrato se, a qualquer momento, deteminar que representantes do Mutualo ou de urn
beneficiario de qunlquer parte dos recursos emprestimo envolveran-se em prdticas corruptas,
fraudulentas,  colusivas,  coercitivas  ou  obstrutivas  durante  o  processo  de  aquisigao  ou  de
implementapao do contrato em questao, sem que o Mutudrio tenha adotado medidas oportunas
e adequndas, satisfat6rias ao Banco, para combater essas praticas quando de sun ocorrfencia,
inclusive  por  falhar  em  informar  tempestivamente  o  Banco  no  momento  em  que  tomou
conhecimento dessas praticas ;

(d)  sancionarf  uma  empresa  ou  uma  pessoa  fisica,  a  qualquer tempo,  de  acordo  com  os
procedimentos    de    sancao    cabiveis    do    Banco6,    inclusive    declarando-a    inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado:  (i) para a outorga de contratos financiados pelo
Banco; e (ii) para ser designado7 subempreiteiro, consultor, fomecedor ou prestador de servigo
de  uma  empresa  elegfvel  que  esteja recebendo  a  outorga de  un  contrato  financiado  pelo
Banco;

6. Uma empresa ou uma pessoa fisica pode ser declarada inelegivel 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  lnstitui?6es  Financeiras  lntemacionais,
como  Bancos Multilaterais de  Desenvolvimento e atraves da aplicaeao de procedlmentos de sancao por
fraude e corrupgao em licitae6es corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrencia de suspensao
tempofaria ou suspensao tempofaria preventiva em relaeao a urn processo de saneao em {ramite.

diferent7. Urn subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de servigo nomeado (nomes

podem ser usados dependendo do edital de licitaeao especlfico) e aquele que:  (i) foi indicado pelo li
em sua pte-qualificaeao ou  proposta  porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou cruci€
permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualificagao para a licitagao em tela; ou (ii) foi indica(
Mutuario.
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(e)  Os  licitantes,  fomecedores  e  empreiteiros,  assim  como  seus  subempreiteiros,  agentes,
pessoal, consultores, prestadores de  servigo e  fomecedores,  deverao pemitir que o Banco
inspecione todas as contas e registros, alem de outros dooumentos referentes a apresentapfro
daspropostaseaexecngaodocontrato,eossubmetaaauditoriaporprofissionaisdesignados
pelo Banco.

cLAusuLA DriclMA SETIMA - DO FORO
17.1.FicaeleitopelaspartesoForodaComarcadeMarechalCandidoRondonparadirimirquaisquer
dtividas decorrentes do presente contrato, com rendncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente C

CONTRATANTE
K.C.R.S. Comerci

TRATO. em 2 (duas)

pamen tos EIRELI
DA
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