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ED,CAO:

CONTRATO  DE  COMPRA E  VENDA  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM   0   MUNIcipIO   DE   MERCEDES   E   A
EMPRESA       CMED       SERVICOS       TECNICOS       E
DISTRIBUIDORA LTDA ME

Contrato n.0 297/2018
Identificacao: 3972018

0  Municipio de  Mercedes, pessoa juri'dica de direito pdblico  intemo, com  sede  administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ate
representada por sun 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, portadora da Carteira de Identidade n°.  5.107.835-
7,  expedida  pela  SspffR,  a  seguir  denominado  CONTRATANTE,  e  a empresa  CRED  Servicos
Tecnicos  e  Distribuidora  Ltda  ME,  pessoa juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°.
20.444.928/0001 -90, Inscrigao Estadual n°  177/0208221, com sede na Av. General Flores da Cunha,
n°. 2460, sala 03, CEP 94.950-000, Vila Parque Brasilia, na Cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio
Grande   do   Sul,   neste   ato   representada  por   sun  represe#fa#fe   /ear/,   Sra.   Care/!.#e   Go"/arf
fwcfe/emberg,  residente  e  domiciliada na Run ltapui,  n°.182,  CEP 91.130-420,  Bairro  Sarandi,  na
Cidade  de  Porto Alegre,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  portadora  da  Carteira  de  ldentidade  n°.
9108638819, expedida pela SSPRS, inscrita no CPF sob n°.  028.291.300-90, a seguir denominada
CONTRATADA, acordan e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n°.  8.666/93  e
Legislapao pertinente, das condig6es do Pregao Eletr6nico n°.  104/2018, da proposta da contratada,
datada  de  05/10/2018,  e  das  clausulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigap5es  e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se  a  fomecer ao  CONTRATANTE cq"!Pamae#/or e  m¢ferjais di.versos,
novos, para utilizacao r;as unidades de satide e atividades d_esenvolvi9as pela Secretarip d_e .5a¢d.e
c7o n4##!.cj'pz.a de Wercedes,  dotados das especificap6es tecnicas e na forma constantes do Edital do

procedimento   licitat6rio   na   modalidade   Pregao,   foma  Eletr6nica,   n.°   104/2018   e   respectiva
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proposta  datada  de  05/10/2018,  objeto  que  devera  ser  entregue  no  Municipio  de  Mercedes,  em
horario de expediente e local pr6-determinado pelo contratante.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA
Parigrafo primeiro - A entrega do objeto por parte da contratada devera se dar ap6s a emissao da
Ordem  de  Compra,  no  prazo  maximo  de  30  (trinta)  dias  a  contar da  emissao  da  Ordem  de
Compra,  no  Municipio  de  Mercedes,  em  horalo  de  expediente  e  local  pre-deteminado  pelo
contratante.

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

Parigrafo terceiro - No caso de nao cumprimento ou inobservincia das exigencias pactuadas para
o  fomecimento,  mos  temos  das  previs6es  deste  Edital  e  de  seus  Anexos,  o  fomecedor  devera
providenciar  a  substituigao  do   material,   no  prazo   maximo  de   15   (quinze)  dias,  contados  do
recebimento da notificapao,  sem Onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicapao
das penalidades cabiveis.

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

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Procedimento do Pregao Eletr6nico N° 104/2018, e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 05/10/2018.

Paragrafo 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 execugao.

Pardgrafo  Segundo  -  Em  havendo  ddvidas  ou  divergencias  entre  os  anexos  e  este  contrato,
prevalecera o contrato.

Parigrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas
de  reuni6es  e/ou temos  aditivos  que  vierem  a  ser  realizados  e  que  importem  em  alterap6es  de
qualquer  condicao  contratual,  desde  que  devidamente  assinados  pelos  representantes  legais  das
partes.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
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Para o fomecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
a CONTRATADA o valor total de R$ 9.528,00 (move nil, quinhentos e vinte e oito reais), conforme
disposto a seguir:

Descri¢ao RS Unit RS Total

Crio cauterio ginecol6gico: aparelho para crioterapia de alta
tecnologia    e    confiabilidade;    abastecido    com    nitrogenio
liquido  (vendido  separadamente),  a temperatura de  -196  °C;
garantia de  5  anos;  350 ml; fabricado em materiais isolantes
nobres e ago inoxidavel; leve e pratico; Nifrospray Nifro

2.950,00 2.950,00

Colposc6pio:    binocular,    utilizado    para   identificapao    de
indicios  visiveis  de  tecido  anormal,  funcionando  como  urn
microsc6pio binocular iluminado para anpliar a visao do colo
uterino,  vagina,  vulva e  de  superficies;  possui  cabeca 6ptica
estereosc6pica com regulagem de altura e distancia;  imagem
de alta definicao obtida atraves de prismas e lentes de cristal.
bin6culo  reto  e  angulado  proporcionando  maior  nitidez  da
imagem;  focalizapao  ajusfavel  atrav6s  da  macro  regulagem
realizada   com   a   movimentacao   da   estativa   e   da   micro
regulagem de distancia reali2ada por ajuste manual atrav6s da
alavanca lateral com cremalheira. macro regulagem de altura
entre  a  minima  de  85  ate  a  maxima  de  130  cm  e  a  micro
regulagem  de  altura  pela  alavanca  lateral  com  cremalheira
objetiva  de  alta  resolu9ao  com  distancia  focal  de  300  mm;
diametro  do campo  de visao:  22  mm e canpo  iluminado 40
mm; oculares: grande angular  12,5 x, uma fixa outra m6vel e
regulavel  atraves  do  ajuste  de  dioptrias,  utilizada  para  que
sejam  coincidentes  a  linha  de  visao  com  precisao  da  dip
(distancia  intexpupilar)  regulavel;  aumento  fixo  de  16  vezes
proporcionado  excelente  defmi9ao  da  inagem;  filtro  m6vel
luz verde; alimentapao eletrica selecionavel em  110 ou 220V,
50/60Hz; iluminapao atraves de Led; permite a regulagem da
intensidade  de  luz  atraves  do  potenci6metro  ou  "dimmer";
dimens6es: 50 x 50 x 130 cm. ; 3 rodizios; "edpej PE 7000

4.954,00 4.954,00

Destilador de agua:  equipamento desenvolvido para atende-
lo na funcao da destilapao de agua para uso em autoclaves de
esterilizagao a vapor; baixo consumo de energia; cor: branca;
capacidade:  4 litros; potencia:  127V -550 Watts / 220v -450
Watts; voltagem: 127 ou 220V; frequencia: 60 Hz

769,00 769,00

Esfigmoman6metro adulto:    mecanismo   com   mostrador 315,00
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Item Qtd Descricao RS Unit RS Total

graduado;  man6metro  resistente;  brapadeira  em  nylon  com
fecho em metal, ate 300 MMHG; pera com valvula em metal
reforcado; possui selo de verificapao do lnmetro; acompanhaestojomacio,manualdeinstru¢6es,brapadeiraadulto

(circunferencia:   22cm   a   28cm),   certificado   de   garantia;
Premium AduLeo

22 4

Nebu]jzador  portatil:   nebulizndor,  ultrass6nico,  de  mesa,
135,00 540,00com interruptor liga/desliga, compressor c/ gabinete pldstico;

composto por traqueia,  frasco graduado;  1  mascara adulto;  1
mascara infantil; Dam Ivebw/ar

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Pardgrafo primeiro - 0 pedido de pagamento devera ser devidanente iustruido com Nota Fiscal
referente  ao  fomecimento  efetuado.  A Nota  Fiscal  correspondente  devera  conter  o  ninero  do
presente  certane  licitat6rio  e  a  assinatura  do  titular  da  Secretaria  de  Sande  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  paganento  de
corre9ao monetaria a ser calculada com base na variapfo 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.

Parfgrafo  quinto  -  0  Municipio  de  Mercedes  podera deduzir  do  montante  a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizag6es devidas pelo fomecedor.

Paragrafo   sexto   -   0   pagamento   efetundo   nao   isentara  o   fomecedor   das  responsabilidades
decorrentes do fomecimento.

CLAUSULA SEXTA -DO REAJUSTE
0  pre9o  contratado  nao  sofrera  qualquer  reajuste,  ressalvada  a  necessidade  de  recomposigfro  do
equilibrio econ6mico-financeiro devidanente requerida e comprovada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
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A rescisao  contratul  podera  ser  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da Administrapao,  nos
casos   enunerados   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  autoriza¢ao  escrita  e  fundamentada  das
autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde de que haja conveniencia
para a Admihistrapao.

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

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

Paragrafo Primeiro - 0 atraso injustificado no cumprimento do objeto contratual acanetara multa
morat6ria  de  0,2%  do  valor  contratual,  por  dia,  limitada  a  loo/o  do  mesmo,  sem  prejuizo  da
cumulagao de outra san9ao.

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

CLAUSULA NONA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
As despesas deconentes desta licitacao correrao por conta da dotapao orcamentdria:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Mobiliirio.
E]emento de Despesa:            44905208
Fonte de Recurso:                   518

CLAUSULA DECIMA - DA VIGfiNCIA DO CONTRATO
0  Contrato tera vigencia de 03  (tres) meses,  findando em 30 (trinta) de janeiro de 2019, podendo
ser prorrogada na forma da lei.

CLAUSULADECIMAPRIMEIRA-DASALTERACOES
As  alterap5es  das  disposic5es  contratuais  somente  serao  validas  se  efetivadas  mediante  Termo
Aditivo devidanente assinado ,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAC6ES
Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

a)  Prestar  as  infomap5es  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  fomecimento  que  venhan  a  ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

Pdg 5/8

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ

www.mercedes,pr.gov.br
95.719.373/0001-23



Muhicjpio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 297/2018

b) Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que cumpridas todas as
exig6ncias deste Edital, seus Anexos e do contrato;

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

d) Vistoriar o objeto da licitapfo, a fim de verificar sua compatibilidade com a especificap5o t6cnica
constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

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

Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a)  Pagar  todos  os  tributes  que  incidam  ou  venham  a  incidir,  direta  ou  indiretanente,  sobre  o
fomecimento;

b)  Aceitar,  nas  mesmas  condi96es.  os  acrescimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  necessatos  no
quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

c) Executar o objeto, no pre9o, prazo e forma estipulados na proposta;

d) Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condie5es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;

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

0 Efetuar o fomecimento dentro das especificap6es e/ou condig6es constantes do Edital de Pregao e
em seus Anexos;

g) Executar diretanente o contrato, sem transferencia de responsabilidades ou subcontratapees nao
autorizadas pelo CONTRATANTE;

h)   Respousabilizar-se   por  quaisquer  danos   causados   diretanente   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;

j) Comunicar por escrito o CONTRATANTE qunlquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessalio.
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CLAUSULADECIMATERCEIRA-DALEGISLACAOAPLICAVEL
A  execugao   do  presente  contrato   sera  disciplinada  pelas  disposic6es  legais  e  regulamentares
aplicaveis ds obrigac5es ora contraidas,  especialmente a Lei Federal n.°  8.666,  de 21/06/1993, Lei
Federal n.a  10.520, de  17/07/2002, e a Lei Municipal n.a 1274, de 02 de abril de 2014.

Paragrafo dnico. As situap6es que, eventualmente, nao forem contempladas pelo contrato, regular-
se-ao pelos preceitos de direito ptiblico, aplicando-se, supletivanente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposig6es de direito privado, na foma do artigo 54, combinado com o artigo
55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA  DECIMA  QUARTA  -  DA  CONDUTA  DE  PREVENCA0  DE  FRAUDE  E
CORRUPCA0
0s licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e
subcontratados,  se admitida a subcontratagao, o mais alto padrao de 6tica durante todo o processo
de licitap5o, de contratapao e de execucao do objeto contratual.

Paragrafo Unico - Para os prop6sitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a)  "pritica  corrupta":   oferecer,   dar,   receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,   qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a apao de servidor priblico no processo de licitapao ou na
execucao de contrato;

b)  "prdtica  fraudulenta":  a  falsificacao  ou  omissfo  dos  fatos,  com  o  objetivo  de  influenciar  o
processo de licitapao ou de execu¢ao de contrato;

c) "pratica 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 m'veis atificiais e nao-competitivos;

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

e)  "pritica  obstrutiva":  destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  iuspec6es  ou  fazer
declarap6es  falsas  aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com  o  objetivo  de
impedir materialmente  a apurapao de alegap6es de pritica prevista acima;  atos cuja intengao seja
impedir  materialmente  o  exercicio  do  direito  de  o  organismo  financeiro  multilateral  promover
inspec5o.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cindido Rondon - Parana, para a soluc5o das quest5es
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