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CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MERCEDES E
A EMPRESA J&F COMÉRCIO DE PEÇAS

AGRÍCOLAS LTDA ME

Contrato n.o 117/2017

Identificação: 2172017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz,

n.o 555, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita, Sra. Cleci M. RaInbo Loffi,

brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.o 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n.o

5.107.835-7 SSPIPR, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff,

CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, a seguir denominado

CONTRATANTE, e a empresa J&F Comércio de Peças Agrícolas Ltda. ME, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.O 23.811.333/0001-04, inscrição estadual n.O 90741003-06,

com sede na Rua Amadeu Bortolini, nO. 641, CEP 85.892-000, Bairro Cidade Alta, na Cidade de

Santa Helena, Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Sergio da

Silva Soibert, residente e domiciliado na Rua Angelo Cattani, n.O 2368, CEP 85.892-000, Centro, na

Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 13.560.018-0,

expedida pela SSPIPR, inscrito no CPF sob n.o 012.531.369-12, a seguir denominada

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.O 8.666/93 e

Legislação pertinente, das condições do Pregão Presencial nO. 40/2017 da proposta da contratada,

datada de 30/03/2017, e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

1 - CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente instnunento contratual a aquisição de distribuidores de adubo

orgânico líquido, em conformidade com o Convênio Cultivando Água Boa, firmado entre a Itaipu

Binacional e o Município de Mercedes, de acordo com as características e demais condições

definidas no Edital de Pregão n.o 40/2017 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR CONTRATUAL: 1_ /
2.l.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor 17
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de R$ 72.270,00 (setenta e dois mil, duzentos e setenta reais), conforme descrito a seguir:

ITEMOl

DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LiQUIDO: Distribuidor de adubo organico liquido,
rebocavel, cap. 5.000 (cinco) mil lts, fabricado em chapa metalica com 4,75 mm de espessura

(3/16"), tampas abauladas, tampa traseira de abertura total com dobradiya lateral e travamento com

porcas borboletas, vedayao com borracha oca nitrilica. equipado com bomba a vacuo de anel

liquido, depurador extemo com peneira e registro de esgotamento, valvula de seguranya intema

com bola de borracha 4" contra entrada de dejetos no sistema, revestimento intemo em ep6xi

betuminoso, extemo anti corrosivo com acabamento em P.U., rodado tandem, rodas bipartidas,

pneus 900 x 20 novos, eixos e cubos reforyados, mangueira de sucyao 4" com 8 metros, dois

registro 4" um para carga e outro para descarga, com acionamento manual, cardan com proteyao

plastica, monovacuometro, engate girat6rio com destorcedor, leque aspersor, completo. Fatritol

VACC-AL 5000

- Quantidade: 2 unidades

- Valor unitario: R$ 36.135,00 (trinta e seis mil, cento e trinta e cinco reais)

- Valor total: R$ 72.270,00 (setenta e dois mil, duzentos e setenta reais)

-�

2.2. No preyo 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 fomecimento do objeto da presente licitayao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio ecol1omico-financeiro devidamente comprovado, l1ao

havera durante 0 prazo de vigel1cia deste Contrato qualquer reajuste de preyo.

3 - CLA.USULA TERCElRA- DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1. 0 Contrato tera vigel1cia de 6 (seis) meses, findando em 04 de outubro de 2017.

4 - CLA.USULA QUARTA - DESPESA:
4.1. As despesas decorrel1tes da presente aquisiyao correrao por conta da seguil1te dotayao

oryamentaria:

02.008.18.541.0007.1013 - A�oes de Preserva�ao Ambiental.

Elemento de despesa: 44905240

Fonte de recurso: 505, 712

5 - CLA.USULA QUINTA - PAGAMENTO:
5.1 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter 0 numero do Edital e assinatura

do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso. Os pagamentos serao efetuados em ate 30

(trinta) dias corridos ap6s a entrega da solicitayao de liberayao de pagamento, encaminhada a

ITAIPU, conforme aferiyao, a qual sera atestada pela Secretaria de Agricultura, Pecuana e Meio

Ambiente. Isto se deve ao fato de caber a ITAIPU, conforme consta no instrumento de convenio, 0
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repasse de 60% (sessenta por cento) do valor do objeto licitado.

5.2 Nenhum pagamento seni efetuado ao fornecedor, se este, a epoca correspondente, nâo

apresentar comprov�âo relativa a manuten9âo da regularidade fiscal, prevista no subitem 11.5 do

edital

5.3 0 pagamento seni efetuado em ate 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, mediante a

emissâo da competente Nota Fiscal. .

5.3.1 A mora injustificada sujeitani 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de corre9âo

monetâria a ser calculada com base na varia9âo 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 indeniza9òes devidas pelo fomecedor.

5.5 0 pagamento efetuado nâo isentara 0 fomecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

6 - CLÂUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
-----., 6.1 0 fornecimento devera se dar em ate 30 ftrinta) dias ap6s a sua solicitaciio, mediante e de

acordo com a entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, nas

dependências do Setor de Patrimönio, localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, Centro, na sede

do Municipio de Mercedes

6.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no horârio de expediente desta

municipalidade, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h,

sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da Secretaria de

Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, responsavel pelo controle de utiliza9âo do objeto

6.2 No caso de nâo cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para a presta9âo dos

servi90s, nos termos das previsòes deste Edital e de seus Anexos, 0 fomecedor devera providenciar

a substitui9âo do objeto, no prazo mâximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da

notifica9âo, sem önus para 0 Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplica9âo das penalidades

cabiveis.

6.3 0 objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93, por Comissâo designada para

tanto.

7 - CLÂUSULA SETIMA - OBRIGA<;ÒES DO CONTRATANTE:

7.1. Sào obriga<;òes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informa�s e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham a !;/
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ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

7.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3. Vistoriar o objeto da licita9ăo, a fim de verificar sua compatibilidade corn a

especifica9ăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(OES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obriga90es da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execu9ăo do contrato, em compatibilidade corn as obriga90es

assumidas, todas as condi90es de habilita9ăo e qualifica9ăo exigidas na licita9ăo;

8.1.2. Indicar o responsavel por representa-Ia na execuyăo do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderăo substitui-Io;

8.1.3. Fomecer o objeto dentro das especifica90es e/ou condi90es constantes do Edital de

Pregăo e em seus Anexos;

8.1.4. Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratayoes năo 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 fomecimento do objeto;

8.1.6. Prestar todos os. esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclama90es a respeito da qualidade e

desempenho do objeto fomecido;

8.1.7. Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente

e prestar os esclarecimentos que julgar necessârio;

8.1.8. Prestar o servi90 que constitui o objeto no prazo e forma ajustados, mantendo espayo

fisico no Municipio de Mercedes, assim como materias, equipamentos e profissionais

adequados e suficientes;

8.1.9. Manter, durante a vlgencla do contrato, em compatibilidade corn as obrigac;oes

assumidas, todas as condi90es de habilita9ăo e qualifica9ăo exigidas no Pregăo.

9 - CLĂUSULA NONA - OBRIGA(OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

DO
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9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigayoes sociais

previstos na legislayao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na legislayao

especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus

empregados no ato do fomecimento 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 fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenyao,

conexao ou continencia; e

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicayao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, 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 fomecedor a veiC41ayao de publicidade acerca do Contrato, salvo

se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

10 - CLA.USULA D:tCIMA - OBRIGA<;OES GERAIS DO CONTRATADO

10.1. Devera a CONTRATADAobservar, airida, 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de pessoal

da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confianya, durante a

vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculayao de publicidade acerca deste Contrato,

salvo se houver previa autorizayao do CONTRATANTE.

11 - CLA.USULA D:tCIMA PRIMElRA - DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 preyo contratado nao sofrera qualquer reajuste pel0 periodo de 12 (doze) meses a contar da

data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposiyao do equilibrio economico

financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com documentos

que efetivamente comprovem a necessidade do reajuste, expresso em reais, observado 0 padrao

monetario oficial, inclusive para frayao.

11.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relayao que as partes pactuaram

paK5I",MI
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inicialmente deverao ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de

Decomposi�ao de Pre�os а ser confrontada сот а Planilha de Composi�ao de Custos

apresentada qиando da realizayao da respectiva Licitayao.

11.2. О prazo de entrega do objeto, que е originalmente de 30 (trinta) dias, роdепi ser revisto nas

hip6teses е forma а que alude о art. 57, inciso � 1°, da Lei 8.666, de 21 dejиnho de 1993, podendo

levar а рrопоgауао do prazo de vigencia, se necessano.

11.2.1 А ехесиуао е fiscaliza�ao do Objeto deste contrato sепi de responsabiliade da

Secretaria de Agricultиra, Ресиanа е Meio Ambiente.

12 - CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
12.1 А Contratada, total ои parcialmente inadimplente, estara sujeita а aplica�ao das sanyoes

previstas nos arts. 86, 87 е 88 da Lei по 8.666/93, е art. 7° da Lei 10.520/2002, а saber:

12.1.1 Advertencia, nas hip6teses de ехесщ�ао irregular de que nao resulte prejuizo para о

fomecimento;

12.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso injustificado па providencia necessaria, е de 1% por dia ap6s о 30° dia de atraso,

acиmulada сот as multas cominat6rias abaixo:

12.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas

medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtomos significativos е, па sиa

reincidencia, esse percentиal sera de 10% (dez por cento);

12.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de

iпехесщ:ао total, сот ои sem prejuizo para о ente publico contratante.

12.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar ет licitayao por prazo пао superior а 2

(dois) anos, entre outras, по caso de inexecuyao total ои parcial do objeto;

12.1.4 Impedimento de licitar е contratar сот а Administra�ao, е descredenciamento do

Cadastro Municipal de Fomecedores, реl0 prazo minimo de 2 (dois) anos е maximo de 5

(cinco) anos, entre outras, qиando:

12.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, пао celebrar о

contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da ехесщ�ао de seu objeto;

12.1.4.3 Nao mantiver а proposta;
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12.1.4.4 Falhar gravemente na execuyāo do contrato;

12.1.4.5 Na reiterayāo excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omissāo de

providencias para reparayāo de erros.

12.1.5 Declarayāo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrayāo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniyāo ou ate que seja promovida a

reabiIitayāo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penaIidade, entre outras, nas seguintes

hip6teses:

12.1.5.1 Apresentar documentayāo faIsa exigida para o certame;

12.1.5.2 Comportar-se de modo inidoneo;

12.1.5.3 Cometer fraude fiscaI;

12.1.5.4 Fraudar na execuyāo do contrato.

12.2 Na aplicayāo de sanyāo sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa, bem

como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsiderayāo, na forma do art. 109 da Lei n.o

� 8.666/93.

12.3 As sanyōes devera ser. aplicadas com a observancias dos princlplOs da razoabilidade e

proporcionalidade, ii vista da natureza e gravidade da infrayāo cometida.

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida fOf(ra maior ou caso fortuito, devidamente

justificado e aceito peIa Administrayāo Publica, ficara o fomecedof isento das penalidades.

12.5 As sanyōes advertencia, de suspensāo de Iicitar e contratar com a Administrayāo PubIica, de

impedimento de licitare contratar e de declarayāo de inidoneidade, poderāo ser aplicadas ao

fomecedor juntamente com a de muIta prevista no subitem 27.1.2.

12.6 As penalidades de multa deverāo ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notificayāo, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao contratado.

13 - CLAuSULA DtCIMA TERCEIRA - DA RESCISĀO DO CONTRATO

13.1. RessaIvado o direito a ampla defesa e ao contradit6rio, sera o contrato rescindido nas

seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das condiyōes constantes neste Edital, em seus Anexos e no pr6prio

Contrato;

Pa 711
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13.1.2. Nas hip6teses dos arts. 77 e ss. da Lei n.O 8.666/93.

13.1.3. For a CONTRATADA declarada inidònea para 1icitar ou contratar com a

Administrayào, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federa1 n.o 8.666, de 21 de junho de
1993;

13.1.4. For a CONTRATADA impedida de 1icitar e contratar com a Administrayào nos termos

do artigo 70 da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de ju1ho de 2002.

13.2. O CONTRATANTE podeni rescindir o Contrato em face de razòes de interesse publico,

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal

conduta, devendo anu1a-10 por i1egalidade, de oficio ou por provocayào de qua1quer pessoa,

mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes nào terào direito à indenizayào em decorrencia da anulayào do

Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-f6 de ser ressarcido pelos encargos que

tiver suportado no cumprimento do avenyado.

13.3. A comunicayào da rescisào ou anular;:ào do Contrato devera ser feita pessoalmente, ou por

correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessive1 o endereyo da CONTRATADA, a

comunicayào sera feita por meio do Diario Oficial ou Jomal de Grande circu1ar;:ào, por duas

vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato, a contar da ultima

publicayào.

13.4. Independentemente das preVlsoes retro indicadas, a CONTRATADA poden! solicitar a

rescisào do Contrato na ocorrència de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forya maior,

devidamente comprovado e aceito pe10 CONTRATANTE, e que venha comprometer a perfeita

execur;:ào contratual.

13.5 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administrayào no caso de rescisào

decorrente da inexecur;:ào tota1 ou parcia1 por parte da CONTRATADA.

14 - CLA.USULA D:tCIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO

CONTRATO E LEGISLA(:AO APLICA.VEL
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizar;:ào da execuyào do objeto, bem como

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigayòes ora contraidas, integram este

Contrato os documentos do Edital de Pregào Presencial n°. xx/2017 e, em especial, a proposta de

preyO e os documentos de habilitayào da CONTRATADA.

14.2. A execur;:ào do Contrato sera disciplinada pelas disposiyòes legais e regulamentares aplicaveis

às obrigayòes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.O 1('
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10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n.O 023/2007, de 27/03/2007.

14.3 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto
Municipal nO 023/2007 e demais normas aplicáveis, no que naD colidir com a primeira.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

15 - CLÁUSULA DtCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:
15.1. As questoes decorrentes da execuyao deste Contrato, que naD possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Candido
Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

�)dt.jdt.
CONTRATANTE

Mercedes - PR, 04 de abril de 2017.
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J&�mi*io de Pe�as Agr' olas Ltda. ME
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Testemunhas: " / .

��
SebastIao Kock

RO n°. 4.470.486-2

/11.
Vilson Martins

RO n° 4.491.835-8
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