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CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MERCEDES E
A EMPRESA SLO CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDAEPP

Contrato n.o 154/2017

Identificação: 2542017

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

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

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

5.107.835-7 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff,

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

CONTRATANTE, e a empresa SLO Construtora de' Obras Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito

privado, com sede na Rua Paraguai, n.o 1700, Centro, CEP 85.892-000, na Cidade de Santa Helena,

Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nO. 21.586.333/0001-14, Inscrição Estadual n.O

90682813-82. neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Sérgio Luiz de Oliveira,

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua JMMadalozzo, nO 970, Centro, CEP 85.892-000,

na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO 5.989.186-3,

expedida pela SESPIPR, inscrito no CPF n° 968.499.919-49, 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. 52/2017 da proposta da contratada, datada de

15/0512017, e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de bombas d'água, visando

equipar o SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto, do Município de Mercedes, de acordo
com as características e demais c.ondições definidas no Edital de Pregão n.o 52/2017 e em seus

Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:

2.I.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
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de R$ 7.000,00 (sete mi! reais), conforme descrito a seguir:

ITEM02

BOMBA P 11/6 - Caracteristicas minimas:

':" 6 (seis) estagios;

- 3 CV;

- 100 M.C.A., com 4,9m3/h;

- Trifasica;

- Prazo de garantia: minimo de 01 (um) ano

- Equipamento novo

- Indica9ao de fabricante: Franklin Eletric lnd. de Motobombas S/A; marca: Scheneider;

modelo: 4CV/6 est6.gios / tr�fasica / ME-AL 1640V

- Quantidade: 1 (uma) unidade

- Valor unitario: R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)

- Valor total: R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)

ITEM03

BOMBA THB-18 - Caracteristicas minimas:

- 12CV;

- 36 M.C.A., com 71 ,9m3/h;

- com flange

- Trifasica;

- Prazo de garantia: minimo de,Ol (um) ana

- Equipamento novo

- Indica9ao de fabricante: Franklin Eletric Ind. de Motobombas S/A; marca: Scheneider;

mode1o: 12,5CV/6 estagios / trifasica / Be-22 F 2

- Quantidade: 1 (uma) unidade

- Valor unitario: R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)

- Valor total: R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)

2.2. No pre90 acima retratado esrno computados, a1em 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 fornecimento do objeto da presente licit�ao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio economico-financeiro devidamente comprovado, nao

haveni durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de pre90.

3 - CLAuSULATERCElRA - D'A VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1. 0 Contrato teni vigencia de 02 (dois) meses, findando em 26 de julho de 2017.

4 - CLAuSULA QUARTA - DESPESA:

4.1. As despesas decorrentes da presente aquisi9ao correrao por conta da seguinte dota9ao

or9amentana:
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02.009.17.512.0009.1016 - Amplia�âo e Moderniza�âo do Sistema de Abastecimento de Agua 

SEMAE.

Elemento de despesa:

Fonte de recurso:

44905204

055

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

fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deveni conter 0 mimero do Edita1 e assinatura

do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso.

5.2 Nenhum pagamento serâ efetuado ao fomecedor, se este, à epoca correspondente, nâo

apresentar comprovayao relativa a manutenyao da regularidade fisca1, prevista no subitem 11.5 do

edital

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

emissao da competente Nota Fisca1.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyâo

monetâria a ser calculada com base na variayâo do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorteu.

5.4 0 Municipio de Mercedes poderâ deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

mu1tas ou indenizayòes devidas pelo fomecedor.

5.5 0 pagamento efetuado nao isel1tara 0 fomecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

6 - CLAuSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
6.1 0 fòrnecimento devera se dar em ate 15 (quinze) dias ap6s a sua solicitacêio, mediante e de

acordo com a el1trega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, nas

depel1dências 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 deverâ 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 represel1tante da Secretaria de Viayao,

Obras e Serviyos Urbanos, tesponsâvel pelo controle de utilizayao do objeto

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

servi�os, nos termos das previsoes deste Edital e de seus Anexos, 0 fomecedor devera providenciar

a substituiy80 do objeto, 110 prazo maximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da

notificayao, sem önus para 0 Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicayâo das penalidades

cabiveis.
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6.3 o objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93.

7 - CLĂUSULA SETIMA - OBRIGA<;OES DO CONTRATANTE:

7.1. Sao obrigalYoes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informayoes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham a

ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

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

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

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

especificayao tecnica constante do instnunento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obrigalYoes da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execulYao do contrato, em compatibilidade corn as obrigayoes

assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas na licitayao;

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

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

8.1.3. Fomecer o objeto dentro das especificalYoes e/ou condilYoes constantes do Edital de

Pregao e em seus Anexos;

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

subcontratayoes nao autorizadas pela 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 rec1amalYoes a respeito da qualidade e

desempenho do objeto f()mecido;

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

e prestar os esclarecimentos que julgar necessârio;

8.1.8. Prestar o serviryo que constitui o objeto no prazo e forma ajustados, mantendo espalYo

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

adequados e suficientes;
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8.1.9. Manter, durante a vlgencla do contrato, em compatibilidade com as obriga�oes

assumidas, todas as condi�oes de habilita�ao e qualifica�ao exigidas no Pregao.

9 - CLAuSULA NONA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, deveni a CONTRATADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga�oes SOClalS

previstos na legisla�ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca

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

Municipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabi1izar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na legis1a�ao

especifica de acidentes de traba1ho quando, em oconencia da especie, forem vitimas os seus

empregados no ato do fomecimento do objeto 1icitado 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 traba1hista, civil ou penal,

relacionadas ao fomecimentQ do objeto 1icitado, originariamente ou vinculada por preven�ao,

conexao ou continencia; e

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabi1idade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudica�ao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausu1a, nao

transfere '1 responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podera onerar 0 objeto
deste Contrato, renunciandoa CONTRATANTE expressamente a qua1quer vinculo de

solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fomecedor a veicu1a�ao de publicidade acerca do Contrato, salvo

se houver previa autoriza�ao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULADECIMA - OBRIGA<;OES GERAIS DO CONTRATADO

10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contratac;ao de servidor pertencente ao quadro de pessoa1
da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe'cargo de confian�a, durante a

vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veicu1ayao de publicidade acerca deste Contrato,

salvo se houver previa autorizayao do CONTRATANTE.

11 - CLAuSULA DECIMA PRIMElRA - DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS:
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11.1. О prel(o contratado пао sofrera qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses а contar da

data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposil(ao do equi1ibrio есопбmiсо

financeiro, сот pedido devidamen'te protocolado по setor competente, juntamente сот documentos

que efetivamente comprovem а necessidade do reajuste, expresso ет reais, observado о padrao

monetario oficial, inclusive para fral(ao.

11.1.1. Os dados pertinentes ао restabelecimel1to da rеlщ:ао que as partes pactuaram

inicialmente deverao ser demonstrados por meio do preenchimento de P1anilha de

Decomposiyao de Preyos.

11.2. О prazo de entrega do objeto, que е origina1mente de 30 (trinta) dias, iюdеrа ser revisto nas
hip6teses е forma а que a1ude о art. 57, inciso 9 1°, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, podendo

1evar а рrопоgауао do prazo de vigencia, se necessario.

11.2.1 А ехесиуао е fisca1iza<;ao do Objeto deste contr'ato sera de responsabi1iade do(a)

Secretario(a) de Viayao, ОЬшs е Servil(os Urbanos.

12 - CLA.USULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12.1 А Contratada, tota1 ои parcialmente inadimplente, estara sujeita а aplicayao 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 Adyertencia, nas hip6teses de ехеСНl(ао irregular de que 11ао resulte prejuizo para о

fomecimento;

12.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decim08 por cento) do valor do c011trato por dia de

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

acumulada сот as пшltas cominat6rias abaixo:

12.1.2.1 пшltа de 5% (cinco por cento) do va10r do total do contrato por fa1tas

media.<;, aS8im entendidas aquelas que acarretam transtomos significativos е, 11а sua

reincidel1cia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);

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

inexecul(aO tota1, сот ои sem prejuizo para о ente publico c011tratante.

12.1.3 Suspensao tеmропiriа do c1ireito de pal1icipar ет licitayao por prazo пао superior а 2

(dois) аП08, elltre outras, по caso de inexecuyao total ои parcial do objeto;

12.1.4 Impedimento de licitar е contratar сот а Administral(aO, е descredenciamento do

Cadastro Municipa1 de Fomecedores, реl0 prazo minimo de 2 (dois) anos е maximo de 5

(cinco) anos, entre outras, qualldo:

12.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, пао celebrar о
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para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigac;oes ora contraidas, integram este

Contrato os documentos do Edital de Pregāo Presencial nO. 52/2017 e, em especial, a proposta de

prec;o e os documentos de habilitac;āo da CONTRATADA.

14.2. A execw;āo do Contrato seni disciplinada pelas disposiyoes legais e regulamentares aplicaveis

as obriga«oes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.O 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.o

10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n.O 023/2007, de 27103/2007.

14.3 Os casos omissos serāo resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto

Municipal nO 023/2007 e demais normas aplicaveis, no que nāo colidir com a primeira.

Subsidiariamente, aplicar-se-āo os principios gerais de direito.

15 - CLAuSULA DECIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:
15.1. As questoes decorrentes da execu«āo deste Contrato, que nāo possam ser dirimidas

administrativamente, serāo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Candido

Rondon-PR, com exclusāo 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 um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sāo assinadas pelas

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTR.\TADO, e pelas testemunhas abaixo.

;{J l�, 1�L./ I�
Vl\fu;iclpio de Mer��

CONTRATANTE

SLO Const

Testemunhas:

/Jt.-
Vilson Martins

RG nO 4.491.835-8
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