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CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE
SI CELEBRAM 0 MUNIcipIO I)E MERCEDES E
A EMPRESA ANITA LINA DE LIMA 1898124000.

Contrato n.0 300/2018
Identificacao: 4002018

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  Rua  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 SspmR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Anita Lina de Lima
18981240000,  pessoa jurfdica  de  direito  privado,  iuscrita  no  CNPJ  sob  n.0  22.599.126/0001-67,
isenta de inscricao  estadual,  com  sede na Rua Alfredo  Bender, n°.  1932,  CEP 85.880-000,  Centro,
na Cidade de ltaipulindia, Estado do Paraha, neste ate representada por sun microempreendedora
individual,  Sra. Anita Lima de Lima, residente e domiciliada na Rua Alfredo Bender, n°.  1932, CEP
85.880-000,   Centro,   na  Cidade  de  ltaipulandia,   Estado  do   Parana,  portadora  da  Carteira  de
Identidade n°. 8.349.309-7, expedida pela SSPPR, inscrita no CPF sob n.° 189.812.400-00, a seguir
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, mos termos da Lei n.a
8.666/93  e Legislacao pertinente, das condi96es do Pregao Presencial n°.107/2018 da proposta da
contratada,  datada  de   18/10/2018,  e  das  clausulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,
obrigap6es e responsabilidades das partes.

I - CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO:
1.1        Constitui  objeto  do  presente  instrunento  contratual  o  fomecimento  de  bones  para  uso  e
distribui95o durante o Tomeio de Pesca, promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Tutismo, do
Municipio de Mercedes, de acordo com as especificap6es e demais condie5es definidas no Edital de
Pregao n.° 107/2018 e em seus Anexos.

2 -CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR CONTRATUAL:
2.1.Pela execu9ao do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagari a CONTRATADA o valor
de R$ 4.776,00 (quatro nil, setecentos e setenta e seis reais), conforme descrito a seguir:
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Item Qtd Und Descricao RS Unit RS Total

1 600 Und

Bone,    modelo    legionatio,   branco,   tecido   tacte

7,96 4.776,00

100%  polianida,  tamanho  inico,  com  protetor  d
nuca  e  orelha  destacavel  com  o  minimo  de  tre
bot6es.   0   mesmo   deverd   ser   personalizndo   e
transfer (bone e protetor); com eldstico para regul
o    tananho    na   parte   posterior,    utilizado   par
pescarias e outras atividades. Deveri conter dezoit
logomarcas  coloridas,  estipuladas  pelo  contratante
sendo  uma na parte frontal,  uma em  cada lateral
quinze no pano de fundo. C & 4f

2.2. No prego  acima retratado  estao  computados,  al6m do lucro, todas as despesas e custos como
frete,  seguro,  tributos  de  qualquer  natureza  e  todas  as  demais  despesas,  diretas  ou  indiretas,
relacionadas com o fomecimento do objeto da presente licitapao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio econ6mico-financeiro devidamente comprovado, nfro
havera durante o prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de prego.

3 - CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.I. 0 Contrato tefa vigencia de 2 (dois) meses, findando em 30 de dezembro de 2018, e podefa ser
revisto nas hip6teses e foma a que alude o art. 57 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

4 - CLAUSULA QUARTA -DESPESA:
4.I.  As   despesas   decorrentes   da  presente   aquisicfro   correrao   por  conta  da  seguinte   dotapao
orcamentina:

02.014.23.695.0012.2053 -Promoeao de Eventos Thristicos
E]emento de Despesa:            33903014
Fonte de Recurso:                   505,000

5 - CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO:
5.1   0  pedido  de  pagamento  devefa  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter o niinero do Edital e assinatura
do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso.

5.2   Nenhum  pagamento   sera  efetuado   ao   fomecedor,   se  este,   a  epoca  colrespondente,   n5o
apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida em sede de licitapao.

5.3  0 pagamento  devera  ser efetuado  em ate  30  (trinta)  dias  da data do  fomecimento,  mediante
emissao da respectiva nota fiscal.

5.3.I  A mora injustificada  sujeitari o  Municlpio  de  Mercedes  ao pagamento  de  corregao
monetalia a ser calculada com base na variagao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.
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5.4  0  Municipio de  Mercedes  podera deduzir do  montante  a pagar os valores  correspondentes  a
multas ou indenizac6es devidas pelo fomecedor.

5.5   0  pagamento   efetundo   nao   isentari  o   fomecedor   das  responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

6 - CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA E D0 FORNECIMENTO

:LmoroEL=dydro#:"dedr=:p:`£t#4iein'giv±RA#[`pr##±rm
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

6.I.1   A   entrega   do   objeto   devera   ser   efet`rada   no   horalo   de   expediente   desta
municipalidade  (de  segunda  a  sexta-feira,  das  08:00  is  12:00h  e  das  13:30  ds  17:00h),
sendo  que  a mesma devera  ser acompanhada por representante  da  Secretaria requisitante
do objeto.

6.2 0 objeto sera recebido mos termos do art. 73 da Lei n.0 8.666/93.

6.3 No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigencias pactuedas para o fomecimento,
nos  termos   das   previs5es   deste   Edital   de   licitapao   e   de   seus  Anexos,   o   fomecedor  devera
providenciar a substituigao do objeto, no prazo maximo de 03  (tres) dias, contados do recebimento
da  notificapao,   sem  Onus  para  o   Municipio  de  Mercedes,   e   sem  prejuizo   da  aplicapao   das
penalidades cabiveis.

7 - CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
7. I . Sao obrigap5es do CONTRATANTE:

7.1. I  Prestar as informap6es 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 cumpridas
todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.I.3.   Vistoriar   o   objeto   da   licitapao,   a   fin   de   verificar   sun   compatibilidade   com   a
especificapao t6cnica constante do instnmento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLAUSULA 0ITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
8. I . Constituem obrigap6es da CONTRATADA:

8.1.1  Manter  durante  toda  a  execu¢ao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigap6es
assumidas, todas as condig6es de habilitapao e qualificacao exigidas na licitapfro;

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

8.1.3  Fomecer  o  objeto  dentro  das  especificap6es  e/ou  condic6es  constantes  do  Edital  de:pRdrRua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes
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Pregao e em seus Anexos;

8.I.4    Executar    diretamente    o    Contrato,    sem    transferencia    de    respousabilidades    ou
subcontratap6es nao autorizadas pelo Municipio de Mercedes;

8. I .5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretanente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

8.I.6   Prestar   todos   os   esclarecinentos   que   forem   solicitados   pelo   CONTRATANTE,
obrigando-se   a   atender,   de   imediato,   todas   as   reclanap6es   a   respeito   da   qualidade   e
desempenho do objeto fomecido;

8.I.7  Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de cafater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessato.

9   -   CLAUSULA  NONA  -   OBRIGAC6ES   SOCIAIS,   COMERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FOENECEDOR:
9. I . Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1  Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigap5es sociais previstos
na legislapao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca pr6pria, vez que
os  seus  empregados  nao  manterao  nenhum  vinculo  empregaticio  com  o  Municipio  de
Mercedes;

9.1.2  Responsabilizar-se  por  todas  as  providencias  e  obrigap6es  estabelecidas  na  legislapao
especifica de acidentes de trabalho quando, em oconencia 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. I .3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fomecimento do objeto licitado,  originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou
contirfencia; e

9.1.4  Assumir,  ainda,  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
adjudicapao 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 o objeto
deste    Contrato,    renunciando    a    CONTRATANTE    expressamente    a    qunlquer    vinculo    de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. i expressamente proibido ao fomecedor a veiculapao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver previa autorizacao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:
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10.1.1  i expressamente proibida a contratapfo de servidor pertencente ao qundro de pessoal
da  Prefeitura  do  Municipio  de  Mercedes,  ou que  nela ocupe  cargo  de  confianga,  durante  a
vigencia deste Contrato;

10.1.2. i expressamente proibida, tambem, a veiculapao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver previa autorizapao do CONTRATANTE.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:
11.1.  0 preap contratado nao sofreri qualquer reajuste pelo periodo de 2 (dois) meses a contar da
data  da  assinatura  do   contrato,   salvo  necessidade  de  recomposicao  do  equilforio  econ6mico-
financeiro, com pedido devidanente protocolado no setor competente, juntamente com docunentos
que  efetivamente  comprovem  a  necessidade  do  reajuste,  expresso  em  reais,  observado  o  padrao
monetdrio oficial, inclusive para frapao.

I I.1.I. A execugao e fiscalizapao do Objeto deste contrato  serao de responsabilidade do(a)
Secretario(a) responsavel pela pasta a qunl o objeto esta vinculado.

12 -CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1  A  Contratada,  total  ou  parcialmente  inadimplente,  estara  sujeita  a  aplicagao  das  sang6es
previstas mos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei  10.520/2002, a saber:

12.1.I  Advertencia, nas hip6teses de execugao  irregular de que nao resulte prejuizo para o
fomecimento;

12.1.2 Multa moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso  injustificado  na providencia necessaria,  e  de  1%  por  dia  ap6s  o  30°  dia  de  atraso,
acumulada com as multas cominat6rias abaixo:

12.I.2.1  multa  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  total  do  contrato  por  faltas
m5dias, assim entendidas aquelas que acarretam transtomos  significativos e, na sun
reincidencia, 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
inexecucao total, com ou sem prejuizo para o ente ptiblico contratante.

12. I .3  Suspensao temporata do direito de participar em licitagao por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no caso de inexecngao total ou parcial do objeto;

12.1.4  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a Administrapao,  e  descredencianento  do
Cadastro  Municipal de  Fomecedores,  pelo  prazo minimo  de  2  (dois)  anos  e maximo de  5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.4.1  Convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sun  proposta,  nao  celebrar  o
contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da execugao de seu objeto;
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12. I .4.3 Nao mantiver a proposta;

12.1.4.4 Falhar gravemente na execugao do contrato;

12.1.4.5 Na reiterapao excessiva de mesmo comportanento ja punido ou omissao de
providencias para repara9ao de erros.

12.I.5  Declarapao  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a Administrapao  Pbblica,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puni9ao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
hip6teses:

12.1.5. I Apresentar documentapao falsa exigida para o certane;

12.1.5.2 Comportar-se de modo inid6neo;

12.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

12.1.5.4 Fraudar na execu9ao do contrato.

12.2 Na aplicacao de sanc5o sera assegurada a observancia do contradit6rio e da anpla defesa, bern
como,  a  possibilidade  de  recurso/pedido  de  recousiderapao,  na  foma  do  art.   109  da  Lei  n.a
8.666/93.

12.3  As  sang6es  devera  ser  aplicadas  com  a  observancias  dos  principios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infragao cometida.

12.4   Comprovado   impedimento   ou   reconhecida   foxpa   maior   ou   caso   fortuito,   devidamente
justificado e aceito pela Administrapao mblica, ficara o fomecedor isento das penalidades.

12.5 As sanc6es advertencia, de suspensao  de  licitar e contratar com a Administrapao  P`iblica, de
impedimento  de  licitar  e  contratar  e  de  declarac5o  de  inidoneidade,  poderao  ser  aplicadas  ao
fomecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 12.1.2.

12.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no prazo maximo de  15 (quinze) dias contados
da data de sun notificacao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretanente
das quantias porventura devidas ao contratado.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA RESCISAO DO CONTRATO
13.1.  Ressalvado  o  direito  a  ampla  defesa  e  ao  contradit6rio,  sera  o  contrato  rescindido  nas
seguintes hip6teses :

13. I .1. Descunprimento das condic6es constantes neste Edital, em seus Anexos e no pr6prio
Contrato;

13.1.2.    For   a   CONTRATADA   declarada   inid6nea   para   licitar   ou   contratar   com   apR/Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes -
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Administrapao, mos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.0 8.666, de 21  de junho de
1993;

13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrapao mos termos
do artigo 7° da Lei Federal n.a 10.520, de  17 de julho de 2002.

13.2.  0  CONTRATANTE  podera  rescindir  o  Contrato  em  face  de  raz6es  de  interesse  pdblico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta,  devendo  anula-lo  por  ilegalidade,  de  oficio  ou  por  provocapao  de  qunlquer  pessoa,
mediante ate escrito e fundamentado.

13.2.1.  As  proponentes  nao  terao  direito  a  indenizapao  em  deconencia  da  anulapao  do
Contrato,  ressalvado  o  direito  do  contratado  de boa-fe  de  ser ressarcido  pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do avencado.

13.3. A comunicapao  da rescisao  ou anulapao  do  Contrato  devera  ser feita pessoalmente,  ou por
correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.I.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessivel  o  enderego  da  CONTRATADA,  a
comunicagao  sera feita por meio do  Didrio Oficial ou Jomal de Grande circulapao, por duas
vezes  consecutivas,  considerando-se  rescindido  ou  anulado  o  contrato,  a  contar  da  bltima
publicaeao.

13.4.   Independentemente  das   previs5es   retro   indicadas,   a  CONTRATADA  podefa   solicitar  a
rescisao do Contrato na ocorfencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forca maior,
devidamente  comprovado  e  aceito  pelo  CONTRATANTE,  e  que  venha  comprometer  a  perfeita
execucfro contratunl.

13.5   Ficam   expressamente   reconhecidos   os   direitos   da  Administrapao   no   caso   de   rescisao
decorrente da inexecucao total ou parcial por parte da CONTRATADA.

:4OriTck4gs#£G]DsiilcMAAo gpuL£EZAVE-L DOs  DOcuMENTOs  INTEGRANTEs  DO
14. I . Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizapao da execugao do objeto, ben como
para  definir  procedimentos  e  normas  decorrentes  das  obrigac5es  ora  contraldas,  integran  este
Contrato os docunentos do Edital de Pregao Presencial n°.107/2018 e, em especial, a proposta de
preco e os documentos de habilitapao da CONTRATADA.

14.2. A execngao do Contrato sera disciplinada pelas disposic6es legais e regulamentares aplicaveis
as obrigap6es ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.0 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.a
10.520, de  17/07/2002, e Decreto Municipal n.0 023/2007, de 27/03/2007.

14.3    0s    casos    omissos    regular-se-ao    pelos    preceitos    de    direito    pbblico,    aplicando-se,
supletivainente, 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, anbos da Lei Federal n.a 8.666/93.
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15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FOR0 COMPETENTH:
15.1.   As   quest6es   decorrentes   da   execugao   deste   Contrato,   que   nao   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
igunl  teor  e  foma,  para  que  surtam  urn  s6  efeito,  as  quais,  depois  de  lidas,  sao  assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Mercedes -PR, 30 de outubro de 2018.

unlcIPIO ghadall,
CONTRATANTE

I           I                   `                              '       :             '        `                                  I
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18tgoooo
roA

RG n° 4.491.835-8

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

www.mercedes.pr.gov.br


