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CONTRAT0  DE  COMPRA E  VENDA QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM   0   MUNIcipIO   DE   MERCEDES   E   A
EMPRESA TEC BRASIL EIRELI EPP.

Contrato n.0 233/2018
Identifica¢ao: 3332018

0   Municipio   de   Mercedes,   pessoa  juridica  de   direito   pdblico   intemo,   inscrito   no   CNPJ   n°
95.719.373/0001-23, com sede administrativa na Run Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade
de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato  representada  por  sua  Prefeita,  a  Exma.  Sra.  Cleci  M.
Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e domiciliada na Run Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Centro,
nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  inscrita  no  CPF  sob  n°.  886.335.359-04,  a  seguir
denominado  CONTRATANTE,  e  a  empresa  Tec  Brasil  EIRELI  EPP,  pessoa jun'dica  de  direito
privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°.  02.360.051/0001-50,  Inscricao  Estadual  n°  081.938.26-8,  com
sede na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n°. 2812, CEP 29.052-015, Bairro Jesus de Nazareth,
na  Cidade  de  Vit6ria,  Estado  do  Espirito  Santo,  neste  ato representada por  seu  titular,  Sr.  Rover
Moreira Silveira, residente  e  domiciliado na Run do  C6u, n°.  32,  CEP 29.168-151,  Bairro  Mata da
Serra,  na  Cidade  de   Serra,  Estado  do  Espirito  Santo,  portador  da  Carteira  de  ldentidade  n°.
I.404.776,  expedida  pela  SSP/ES,  inscrito  no  CPF  sob  n°.  072.191.347-46,  a  seguir  denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n°.  8.666/93  e
Legislacao pertinente, das condic6es do Pregao Eletr6nico n°.  76/2018, da proposta da contratada,
datada  de  12/07/2018,  e  das  clausulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigap6es  e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO 0BJET0
A  CONTRATADA  obriga-se  a  fomecer  ao  CONTRATANTE  eqz/j.pc!"e#/as  odo#/a/6gz.cos pczra
deserrvolvimento  dos  a[ividades  das  equipes  de  satide  bucal, viriculadas  a Secretaria de  Satide  do
A4lzt#z.cz'pz.a  cJe  A4ercedes,  dotados  das  especificap6es  tecnicas  e  na  foma  constantes  do  Edital  do

procedimento licitat6rio na modalidade Pregao, forma Eletr6nica, n.0 76/2018 e respectiva proposta
datada de  12/07/2018,  objeto  que  devefa  ser entregue  no  Municipio  de  Mercedes,  em hordrio  de
expediente e local pr6-determinado pelo contratante.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA
Paragrafo primeiro - A entrega do objeto por parte da contratada devera se dar ap6s a emissfro da
Ordem de Compra, o objeto devera ser entregue no prazo maximo de 30 /irjwa/ dicLs a co#/ar dr
e»IjssGo dcr  Ordem  cle  Co»qz».a,  no  Municipio de  Mercedes,  em horalio  de  expediente e  local pie-
determinado pelo contratante.

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

Pardgrafo terceiro - No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigchcias pactuadas paraa
o  fomecimento,  nos  termos  das  previs6es  deste  Edital  e  de  seus  Anexos,  o  fomecedor  deverd
providenciar  a  substituic5o  do  material,  no  prazo  maximo  de   15   (quinze)  dias,  contados  do
recebimento da notificacao,  sem Onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicapao
das penalidades cabiveis.

Parfgrafo   quarto   -   No   ato   da   entrega   o   equipamento   sera  vistoriado   pela   Comissao   de
Recebimento de Bens e Servieos do CONTRATANTE, a fin de se atestar que o mesmo atende as
caracteristicas constantes do respectivo procedimento licitat6rio e proposta ofertada.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXus CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Procedimento do Pregao Eletr6nico N° 76/2018, e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, detada de 12/07reo 18 .

Parf grafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados
nesta clausula,  serao  considerados  suficientes para,  em conjunto com este contrato,  definirem seu
objeto e a sua perfeita execngao.

Parigrafo  Segundo  -  Em  havendo  dbvidas  ou  diverg€ncias  entre  os  anexos  e  este  contrato,
prevalecerd o contrato.

Parfgrafo Tbrceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas
de  reuhi6es  e/ou termos  aditivos  que  vierem  a  ser  realizados  e  que  importem  em  alterap5es  de
qualquer  condi9fro  contratual,  desde  que  devidamente  assinados  pelos  representantes  legais  das
partes.

CLAUSULA QUAR'IA - DO PREC0
Para o fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
a CONTRATADA o valor total de RS  11.490,00 (onze mil, quatrocentos e noventa reais), conforme
drtyoaseguir:

ITEM 01 -Cadeira Odontol6rica

Rua Dr. Oswaldo cruz, 555 -Fone/Fax (45) 3256-8000 -CEP 85.998-000 -Mercedes Jfa.2/      z¢
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ 95.719.373/0001 -23

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 2 3 3/2018

Cadeira  odontol6gica  eletromecinica,  articulapao  central,  com pontos de  ligag6es nas  laterais,  3
posi95es  de  trabalho,  volta  a  zero,  sistema  fuso  de  elevagao,  stop  automatico,  comando  de  pe
conectado a base da cadeira, mangueiras embutidas, encosto de cabeea bi-articulado, estruturas do
assento e  encosto  em  aco  dobrado  e  revestidas  em poliestireno,  brapo  direito  escamoteavel,  capa
protetora lavavel nos p6s, voltagem 127/220 V. Refletor em LED, intensidade de luz de no minimo
6.000  lux,  acionaniento  na  base  da  cadeira,  desligamento  automatico  na  posicao  volta  a  zero,
protetor de  lampada  em  policarbonato,  selec5o  de  entrada para  Ilo/127/220 V.  Equipo  tipo  Cart,
confeccionado   em   poliestireno,   pedal   `inico   com   acionamento  progressivo,   mangueiras   lisas,
acionamento  pneumatico  das  pontas,  3  terminais  (seringa triplice,  alta  e  baixa  rotapao),  terminal
tipo bordem para alta e baixa rotapao, bandeja em ago inox removivel, reservat6rio de agua de no
minimo 500ml, valvula reguladora de pressao de ar estabilizada para seringa, reservat6rio de agua e
suctores. Unidade auxiliar confeccionada em poliestireno, bacia removivel em cerinica esmaltada
ou poliester transldeido, ralo separador de detritos, suporte de sugador com giro, terminal sugador
venturi,   acionamento  automatico   de   sugador,   tubulagao   embutida,   caixa  de  esgoto   em  PVC,
blindada, com respiro e abafador. Urn terminal para alta potencia (bomba a vacuo), confeccionado
em aluminio polido, girat6rio, com regulagem de fluxo, acionado automaticamente ao ser retirado
do  suporte,  mangueiras dos sugadores com engate fapido. S¢ctJa/§200 #erd a co" re/7e/or pcrsus
'cd
Quantidade: 01  (un)
Unidade :         unid
RS unit:           Rs  I 1.490,00 (onze mil, quatrocentos e noventa reais)
RS Total:         Rs  I I.490,00 (onze mil, quatrocentos e noventa reais)

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Pardgrafo primeiro - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente iustruido com Nota Fiscal
referente  ao  fomecimento  efetuado.  A  Nota  Fiscal  correspondente  devera  conter  o  niinero  do
presente  certame  licitat6rio  e  a  assinatura  do  titular  da  Secretaria  de  Satide  do  Municipio  de
Mercedes no verso.

Paragrafo  segundo  -  0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias  da  data  da  entrega  do
objeto, mediante a emissao da respectiva Nota Fiscal.

Parigrafo  terceiro  - A  mora  injustificada  sujeitara  o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de
corregao monetdria 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 efetivamente ocorreu.

Paragrafo   quarto   -   Nenhum   pagamento   sera   efetuado   ao   fomecedor,   se   este,   a   epoca
correspondente, nao apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal, prevista
em Edital.

Parigrafo  quinto  -  0  Municipio  de  Mercedes  podefa  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes a multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.
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Paragrafo   sexto   -   0   pagamento   efetuado   nao   isentara   o   fomecedor   das   responsabilidades
decorrentes do fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - D0 REAJUSTE
0  preco  contratado  nao  sofrera  qualquer  reajuste,  ressalvada  a  necessidade  de  recomposi¢ao  do
equilibrio econ6mico-financeiro devidamente requerida e comprovada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISA0 CONTRATUAL
A  rescisao  contratual  poderd  ser  deteminada por  ato  unilateral  e  escrito  da Administrapao,  mos
casos   enumerados   nos   incisos   I   a   XII   e   XVII   do   art.   78   da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   e
amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  mediante  autorizapao  escrita  e  fundanentada  das
autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde de que haja conveniencia
para a Administrapao.

Parigrafo tinico.  Ficam expressamente reconhecidos os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa, mos termos do art. 77 da Lei n.a 8.666/93.

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

Pardgrafo Primeiro - 0 atraso injustificado no cumprimento do objeto contratual acarretafa multa
moratoria  de  0,2%  do  valor  contratual,  por  dia,  limitada  a  5%  do  mesmo,  sem  prejuizo  da
cumulapfo de outra sancao.

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

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitapao correrao por conta da dotapao or9amentdria:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisi¢ao de Veiculos, Equipamentos e Mobiliario.
E]emento de Despesa:            44905208
Fonte de Recurso:                  000, 505

CLAUSULA DECIMA - DA VIGfiNCIA DO CONTRAT0
0 Contrato tera vig6ncia de 03  (tres) meses, findando em  10 (dez) de novembro de 2018, podendo
ser prorrogada na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES
As  alterap6es  das  disposi96es  contratuais  somente  serao  validas  se  efetivadas  mediante  Termo
Aditivo devidamente assinado.

RuaDr.oswialdocruz,555-Fone/Fax(45)3256-8000-CEP85.998-000-MercedesJife.4/7zor
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ 95.719.373/0001 -23

vww.mercedes.pr.gov.br



Muhicipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 2 3 3/2018

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS OBRIGACOES
Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:
a)  Prestar  as  informap6es  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  fomecimento  que  venhaln  a  ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

b) Efetuar o paganento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que cumpridas todas as
exigencias deste Edital, seus Anexos e do contrato;

c) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas e defeitos verificados;

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

e) Aplicar a CONTRATADA penalidades, quando for o caso;

Constituem obrigap5es da CONTRATADA:
a)  Pagan  todos  os  tributos  que  incidam  ou  venham  a  incidir,  direta  ou  indiretamente,  sobre  o
fomecimento;

b)  Aceitar,  nas  mesmas  condic6es,  os  acrescimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  necessarios  no
quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

c) Executar o objeto, no preco, prazo e forma estipulados na proposta;

d) Manter durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obrigap5es assumidas,
todas as condic6es de habilitapao e qualifica9ao exigidas na licitapao;

e) Indicar o responsavel por represenfa-la na execugao do Contrato, assim como a(s) pessoa(s) que,
na aus6ncia do responsavel, poderao substitui-lo;

I) Efetuar o fomecimento dentro das especificag6es e/ou condic6es constantes do Edital de Pregao e
em seus Anexos;

g) Executar diretamente o contrato, sem transferencia de respousabilidades ou subcontratap6es nao
autorizadas pelo CONTRATANTE ;

h)   Responsabilizar-se   por   quaisquer   danos   causados   diretamente   ao   CONTRATANTE   ou   a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

i)  Prestar todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo  CONTRATANTE,  obrigando-se  a
atender,   de  imediato,  todas  as  reclamap6es  a  respeito  da  qualidade  e  desempenho  do  objeto
fomecido;
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j) Comunicar por escrito o CONTRATANTE qunlquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necess6rio.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DALEGISLACAOAPLICAVEL
A  execucao  do  presente  contrato   sera  disciplinada  pelas  disposic6es  legais  e  regulanentares
aplicaveis ds obrigac6es  ora contraidas,  especialmente a Lei  Federal n.° 8.666,  de 21/06/1993,  Lei
Federal n.° 10.520, de  17/07/2002, e a Lei Municipal n.° 1274, de 02 de abril de 2014.

Paragrafo thnico. As situap6es que, eventualmente, nao forem contempladas pelo contrato, regular-
se-ao pelos preceitos de direito pdblico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposic6es de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o artigo
55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.0 8.666/93.

CLAUSULA  DECIMA  QUARTA  -  DA  CONDUTA  DE  PREVENCA0  DE  FRAUDE  E
CORRUPCAO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratapao, o mais alto padrao de 6tica durante todo o processo
de licitapao, de contratapao e de execu9ao do objeto contratual.

Pardgrafo Unico - Para os prop6sitos desta clfusula, definem-se as seguintes praticas:

a)   "I)ritica   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
execucao de contrato;

b)  "prdtica  fraudulenta":  a  falsificag5o  ou  omissao  dos  fatos,  com  o  objetivo  de  influenciar  o
processo de licitapao ou de execucao de contrato;

c) "pritica 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 pre9os
em niveis artificiais e nao-competitivos;

d)  "pratica coercitiva":  causar dano ou ameacar causar dano,  direta ou indiretanente, as pessoas
ou  sua  propriedade,  visando  influenciar  sua  participapao  em  urn  processo  licitat6rio  ou  afetar  a
execu9ao do contrato.

e)  "pratica  obstrutiva":     destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  inspec5es  ou  fazer
declarap6es  falsas  aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com  o  objetivo  de
impedir materialmente a apurapao  de  alegag6es de pratica prevista acima;  atos  cuja intengao  seja
impedir  materialmente  o  exercicio  do  direito  de  o  organismo  financeiro  multilateral  promover
inspecao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
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Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cindido Rondon - Parana, para a solug5o 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 presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presenca de duas testemunhas.

Mercedes -PR,10 de agosto de 2018

#.i.1lalc.de/
MUNICIPIO

Testemunhas:

Vilson Martins
RG n° 4.491.835-8

PROPONENTE
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