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CONTRATO  DE  COMPRA E  VENDA QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM   0   MUNIcipI0   DE   MERCEDES   E   A
EMPRESA BRASIDAS EIRELI ME.

Contrato n.0 298/2018
Identificacao: 3982018

0 Municipio de Mercedes,  pessoa juridica de  direito  pdblico  intemo,  com sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
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 ldentidade n°.  5.107.835-
7,  expedida pela  SspmR,  a  seguir denominado  CONTRATANTE,  e  a empresa Brdsidas  EIRELI
ME,  pessoa juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°.  20.483.193/0001-96,  Inscri¢ao
Estadual n° 257.418.180, com sede na Rua Adolfo Wruck, n°. 65, CEP 89.031-410, Bairro Asilo, na
Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seu bastante procurador,
Sr.  Emerson  Luis  Koch,  residente  e  domiciliado  na  Run Adolfo  Wnick,  n°.  65,  CEP  89.031-410,
Escola  Agn'cola,  na  Cidade  de  Blumenau,  Estado  de  Santa  Catarina,  portador  da  Carteira  de
ldentidade  n°.  2210119,  expedida pela  SSP/SC,  inscrito  no  CPF  sob  n°.  932.595.229-72,  a  seguir
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, mos temos da Lei n°.
8.666/93 e Legislaeao 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 - D0 0BJET0
A CONTRATADA obriga-se  a fomecer ao  CONTRATANTE  eq#!.pame#/as  e  rmcrfer!.crz.I di.1;crsos,
novos, para utilizapao ;as unidades de satide e atividades dese"olvi9as pela Secretarif d_e .5aap.e
do M#jtj.cj'p!.a cJe A4ercecJes,  dotados das especificap6es tecnicas e na forma constantes do Edital do
procedimento   licitat6rio   na  modalidade   Pregao,   forma  Eletr6nica,   n.a   104/2018   e   respectiva
proposta  datada  de  05/10/2018,  objeto  que  devera  ser  entregue  no  Municipio  de  Mercedes,  em
horariodeexpedienteelocalpre-determinadope#contrrfute
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Muhicipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 298/2018

CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA
Parfgrafo primeiro - A entrega do objeto por parte da contratada devera se dar ap6s a emissao da
Ordem  de  Compra,  no  prazo  malimo  de  30  (trinta)  dias  a  contar da  emissao  da  Ordem  de
Compra,  no  Municipio  de  Mercedes,  em  hofario  de  expediente  e  local  pr6-determinado  pelo
contratante.

Parigrafo  segundo:   Excepcionalmente,  mediante  requerimento  fundamentado  e  deferido  pela
autoridade competente do Municipio, podefa o prazo de entrega do objeto ser pronogado.

Paragrafo terceiro - No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigencias pactuadas para
o  fomecimento,  nos  termos  das  previs6es  deste  Edital  e  de  seus  Anexos,  o  fomecedor  deverd
providenciar  a  substituicao  do  material,  no  prazo  malimo  de   15   (quinze)  dias,  contados  do
recebimento da notifica9ao, sem Onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicapao
das penalidades cabiveis.

Pardgrafo  quarto  -  No  ato  da  entrega  o  equipamento  serf  vistoriado  pe]a  Comissao  de
Recebimento de Bens e Servi€os do CONTRATANTE, a f]m 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 E]etr6nico N° 104/2018, e seus anexos;

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

Pardgrafo 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.

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

Paragrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passan a se vincular todas as atas
de  reuhi6es  e/ou termos  aditivos  que  vierem  a  ser  realizados  e  que  importem  em  alterap6es  de
qualquer  condicao  contratual,  desde  que  devidaniente  assinados  pelos  representantes  legais  das
partes.

CLAUSULA QUARTA - D0 PRECO
Para o fomecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
a CONTRATADA o valor total de RS  I.544,03 (urn nil, quinhentos e quarenta e quatro reais e tres
centavos),corformedispostoaseg#
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Muhicipio de Mercedes
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Contrato n° 298/2018

Item Qtd Descricao RS Unit RS Tofa]

7 2

Cadeira   de   rodas,   adu]to:   construida   em   aco   carbono;

408,51 817,02

estrutura   dobravel   em   x;   estofamento   em   nylon;   rodas
dianteiras  de   6"  macicas;   pneus  traseiros  macicos;   freios
bilaterais  regulaveis;  apoios  de  pes  articulaveis;  apoios  de
braco  fixos;  capacidade  para  90  kg;  largura  do  assento:  40
on; Dune"40

9 1

Cadeira de rodas, pediatria: fabricada em aco carbono com

727,01 727,01

assento/encosto   em    nylon   almofadado,    dobfavel,    freios
bilaterais,     aro     impulsor    bilateral,     apoio     para    brapos
removiveis, apoio para os pes com elevapao de panturrilha e
regulagem  de  altura,  rodas  dianteiras  aro  06"  com  pneus
macicos e rodas traseiras aro 20" em aluminio pneus inflaveis
aro impulsor bilateral.  Dimens6es:  largura do assento:  36 cm;
profindidade do assento: 40 cm; altura encosto: 36 cm; altura
do assento ao chao:  47 cm; comprimento total da cadeira:  69
cm; capacidade maxima de peso: 70 kg; D««eiAIX60 ffz.ds

CLAUSULA QUINTA - D0 PAGAMENT0
Paragrafo primeiro - 0 pedido de pagamento devera ser devidanente iustruido com Nota Fiscal
referente  ao  fomecimento  efetuado.  A  Nota  Fiscal  correspondente  devera  conter  o  ndmero  do
presente  certame  licitat6rio  e  a  assinatura  do  titular  da  Secretaria  de  Sadde  do  Municipio  de
Mercedes no verso.

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

Paragrafo  terceiro  - A mora  injustificada  sujeitara  o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de
corre¢fro monetaria 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.

Parigrafo   quarto   -   Nenhum   pagamento   sera   efetuado   ao   fomecedor,   se   este,   a   6poca
correspondente, nao apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal, prevista
em Edital.

Parigrafo  quinto  -  0  Municipio  de  Mercedes  poderi  dedurir  do  montante  a pagar os valores
conespondentes a multas ou indenizac6es devidas pelo fomecedor.

Paragrafo   sexto   -   0   pagamento   efetuado   nao   isentara  o   fomecedor  das  responsabilidades
decorrentes do fomecimento.
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Ivlunicipio de Mercedes
Estado do Parana

Cortrato n° 298/2018

CLAUSULA SEXTA -DO REAJUSTE
0  preco  contratado  nao  sofrera  qualquer  reajuste,  ressalvada a  necessidade  de  recomposigao  do
equilforio econ6mico-financeiro devidaniente requerida e comprovada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisao  contratul  podera  ser  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da Administrapao,  mos
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  autorizapao  escrita  e  fundanentada  das
autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde de que haja conveniencia
para a Administrapao.

Parfgrafo dnico.  Ficam expressamente reconhecidos os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa, nos termos do art. 77 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA 0ITAVA - 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.

Paragrafo Primeiro -0 atraso injustificado no cumprimento do objeto contratual acanetara multa
morat6ria  de  0,2%  do  valor  contratual,  por  dia,  limitada  a  10%  do  mesmo,  sem  prejuizo  da
cumulapao de outra sangao.

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

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitacao correrao por conta da dotagao orcanentalia:

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

CLAUSULA DECIMA -DA VIGENCIA DO CONTRAT0
0 Contrato tera vigencia de 03  (tres) meses, findando em 30 (trinta) de janeiro de 2019, podendo
ser pronogada na forma da lei.

CLAUSULADECIMAPRIMEIRA-DASAIJTERACOES
As  alterap6es  das  disposic6es  contratuais  somente  serao  validas  se  efetivadas  mediante  Termo
Aditivo devidamente assinado.

CLAUSULA DECIMA sEGUND#_ DAS OBRIGAC°ES                                            „g 4/7
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 298/2018

Constituem obrigag6es do CONTRATANTE:
a)  Prestar  as  infomap5es  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  fomecimento  que  venhan  a  ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

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

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

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

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

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

b)  Aceitar,  nas  mesmas  condic6es,  os  aciescimos  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 prego, prazo e forma estipulados na proposta;

d) Manter durante toda a execngfro do contrato, em compatibilidade com as obrigap6es assumidas,
todas as condic6es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;

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

f) 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 subcontratac6es 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

;:e:::[rao:elmediato,todasasre;;glap6esarespeitodaqualidedeedesempenhodoobueto
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 298/2018

j) Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessalio.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DALEGISLACAOAPLICAVEL
A  execucao  do  presente  contrato  sera  disciplinada  pelas  disposig5es   legais  e  regulamentares
aplicaveis as obrigap6es ora contraldas, 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.a 1274, de 02 de abril de 2014.

Parigrafo dnico. As situap6es que, eventunlmente, nao forem contempladas pelo contrato, regular-
se-ao pelos preceitos de direito pdblico, aplicando-se, supletivanente, 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.° 8.666/93.

CLAUSULA  DECIMA  QUARTA  -  DA  CONDUTA  DE  PREVENCAO  DE  FRAUDE  E
CORRUPCA0
0s 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 etica durante todo o processo
de licitapao, de contratapao e de execucao do objeto contratual.

Parigrafo Onico - 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 pdblico no processo de licitapao ou na
execucao de contrato;

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

c) "prftica 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 niveis artificiais e hao-competitivos;

d) "prftica 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
execucao do contrato.

e)  "prftica  obstrutiva":  destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  iuspec6es  ou  fazer
declarap5es  falsas  aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com  o  objetivo  de
impedir materialmente a apurapao de alegap6es  de pratica prevista acima;  atos  cuja intengfro seja

::s:ee:laromatenalmenteoexercic#dodlreltodeoorgansmofinanceiromultilateralpromover
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cindido Rondon - Parand, para a solucao das questoes
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 (duns) vias de igual teor
e forma, na presenca de duas testemunhas.

Mercedes -PR, 30 de outubro de 2018

?REet€edrun'#pL£[o:iJi||e6

Vilson Martins
RG n° 4.491.835-8
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