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EDICAO,

CONTRAT0 DE FORNHCIMENTO DE DENS QUE
ENTRE    SI    CELEBRAM    0    MUNIcipI0    DE
MERCEDES      E      A      EMPRESA      SOMEVAL
SOCIEDADH      MERCANTIL     DE     VEicuLOS
AUTOMOTORES LTDA NA FORMA ABAIXO:

Contrato n° 301/2018
Identificacao: 401/2018

0  MUNIcipIO  DE  MERCEDES,  situado  na  run  Dr.   oswaldo  Cruz,  n°  555,  Centro,  CNPJ
95.719.373/0001-23,  a  seguir  denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  por seu(a)
Prefeito(a)   Senhor(a)   Cleci   M.   Ranbo   Loffi,   portador(a)   da  c6dula  de   identidade   R.G.   n°
5.107.835-7,  CPF  n°  886.335.359-04,  e  a  empresa  Someval   Sociedade  Mercantil  de  Veiculos
Automotores  Ltda.,  CNPJ  83.706.788/0001-83,  locali2ada  na  Rod.  BR  101,  kin  336,  s/n°,  CEP
88.708-352, Bairro Sao Joao, na cidade de Tubarao, Estado de Santa Catarina, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por seu s6cio admiristrador,  Sr.  Luciano Menezes, portador(a) da
cedula   de   identidade   R.G.   N°   lR-   2.563.675,   CPF   n°   774.023.759-00,   residente   na   Rua
Conselheiro  Mafra,  n°  233,  apto.  401,  Centro,  CEP  88.701-410,  firmam  o  presente  contrato  mos
termos da Lei Federal n° 8.666/93  e alterap6es posteriores, pela proposta da contratada datada de
20/09/2018, e nas condi¢5es que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO DO CONTRAT0
0   objeto   do   presente   contrato   6   o   fomecimento   do   seguinte   equipamento:    yez'c#/a   de
possei.a/awfom6ve/ fecz/ch  -  /a/e  #° /  .  Juntanente com o  objeto devefa ser fomecido  catalogo de
pecas  de  reposicao,  enumeradas  e  ordenadas  com  seus  c6digos  de  fabricante  (impresso  ou meio
magnetico).  Tambem  deverao  ser  apresentados  manuais  completos  de  operapao  e  manutengao
detalhados.

Paragrafo  ¢nico  -  A  CONTRATADA se  declara em  condi96es  de  entregar o  objeto  em  estrita
observincia com o indicado nas Caracteristicas T6cnicas e na documentapao levada a efeito pelo
Pregao Eletr6nico n° 100/2018, que e parte integrante deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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0  valor  global  para o  fomecimento  do  objeto  deste  contrato  e  de  R$  50.890,00  (cinquenta mil,
oitocentos e noventa reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLAUSULA THRCEIRA- DOS RECURSOS
As despesas com o fomecimento do objeto deste contrato correrao a conta dos recursos advindos
da dotapao orgamentala

02.004.04.122.0003.1003   -   Aquisi¢ao   de   Veiculos,   Equipamentos   e   Mobilifrio   para   a
Administra€ao Pdblica.
E]emento de despesa:              44905252
Fonte de recurso:                     Sol; 804

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
0 pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente, ate 05 (c!.#coJ dias uteis, ap6s a recepcao
do recurso  financeiro pelo  Municipio e apresentapao correta da nota fiscal/fatura do equipamento
fomecido e  documentos pertinentes.  0  faturanento devera ser protocolado,  em  01  (#"a) via, no
protocolo  geral  na  sede  do  Municipio  e  devera  ser  apresentado,  conforme  segue,  de  modo  a
padronizar condig6es e forma de apresentapao:

a) nota fiscal/fatura com discriminapao resumida do equipamento fomecido, ndmero da licitacao,
ntimero  do  contrato,  nao  apresentar  rasura  e/ou  entrelinhas   e  esteja  certificada  pelo  tecnico
responsavel pelo recebimento;

b) termo de recebimento provis6rio.

Paragrafo  Onico  -  0  faturamento  devefa  ser efetuado  em  nome  do  Municipio  de  Mercedes -
CNPJ n° 95 .719.373/000 I -23.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE FORNECIMENT0 E DA PRORROGACAO
0 prazo de fomecimento e de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura deste contrato.

Paragrafo Primeiro - Somente sera admitida altera9ao do prazo de fomecimento, com anuencia
expressa do PARANACIDADE, mos casos previstos em lei, especialmente quando:

a)  houver  alterapao  de  quantidades,  obedecidos  os  limites  fixados  neste  contrato,  por  atos  do
CONTRATANTE;

b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fomecimento;

c) atos de terceiros que interfiram no prazo de fomecimento ou outros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE;

d) por motivos  de  forea maior ou caso  fortuito,  entre  outros,  desde que tenham influencia direta
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sobre o fomecimento do objeto contratado.

Paragrafo Segundo - Enquanto perdurarem os motivos de for9a maior ou suspensao do contrato,
devidamente justificadas e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de anbas as partes
em relapao ao contrato.

Parigrafo  Terceiro   -   Ficando   a   CONTRATADA  temporariamente   impossibilitada,   total  ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos ao fomecimento, deverd esta
comunicar  e  justificar  o  fato  por  escrito  para  que  o  CONTRATANTE  tome  as  providencias
cabiveis.

Paragrafo Quarto - Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de
rescindir  o  presente  contrato  e  contratar  o  fomecimento  do  equipamento  com  outro  fomecedor,
desde  que  respeitadas  as  condic6es  desta  licitapao,  nao  cabendo  direito  a  CONTRATADA  de
formular qualquer reivindicapao, pleito ou reclamapao.

CLAUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGENCIA
0 presente contrato tera vig6ncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sun
assinatura.

CLAUSULA SETIMA - DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA
Sfro obrigap6es da CONTRATADA:

a) assegurar o  fomecimento do  objeto,  cumprindo  fielmente a forma disposta no Edital e demais
docunentos pertinentes;

b)    cumprir    com    os    encargos    trabalhistas,    previdencialios,    social    e    tributrfuo    de    sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;

c) fomecer os respectivos temos ou declarap5o de garantia;

d)  garantir  a  qualidade  do  equipamento  contra  defeitos  mecanicos,  pelo  periodo  minimo  de  12
(doze) meses, e oferecer treinamento(s) para opera¢ao do sistema (se necessario);

e) durante o prazo de garantia de  12 (doze) meses, caso nao seja possivel a solucao do problema no
pr6prio local onde se encontre o equipanento e havendo a necessidade de transporte para oficina
pr6pria  da   proponente,   fica   sob   responsabilidade   da   Contratada  todo   anus   com   transporte,
locomocao,  alimentapao,  hospedagem e  outros  que  por ventura  se  fizerem necessarios  a perfeita
solucao do problema;

f)  ap6s  o  periodo  de  garantia  de  12  (doze)  meses,  a  Contratada  fica  obrigada,  ds  expensas  do
Contratante, por prazo nao inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manuten9ao e
Assistencia  Tecnica  no  Estado  do  Parana  ou  apresentar  termo  de  comprohisso  assinado  pelo
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fabricante responsavel pela Assistencia Tecnica;

g) assegurar durante o periodo da garantia de  12 (doze) meses, is suas expensas, e ap6s a garantia,
pelo prazo mhimo 60 (sessenta) meses, as expensas do Contratante, as altera06es, substitui¢es e
reparos de toda e qualquer peca que apresente anomalia, vicio ou defeito de fabricapao, bern como,
falhas ou imperfeic6es constatadas em suas caracteristicas de operapao,  sob pena de aplicapao da
penalidade prevista no edital;

h) manter as condic5es de habilitapao;

i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme Modelo fomecido.

CLAUSULA 0ITAVA - DOS BINS NA0 PREVISTOS
Por  deteminapao  do  CONTRATANTE  a  CONTRATADA flea  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas
condic6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem necessdrias em ate 25% (vinte e
cinco    por    cento)    do    prego    inicial    atualizado    do    contrato,    com    anuencia   expressa   do
PARANACIDADE.

CLAUSULA NONA -DO RECEBIMENT0 DOS BENS
0 equipamento  entregue  sera recebido provisoriamente pelo(s) t6cnico(s), a ser(em) designado(s)
para tanto, o qunl verificafa:

a) o atendimento das especificap6es contidas nas CARACTERisTICAS TECNICAS, exigidas e
apresentadas pela CONTRATADA;

b) a consistencia e a exatidfro da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas vias.

Paragrafo bnico - 0 equipamento s6 sera recebido  definitivanente depois de certificado pelo(s)
tecnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, atrav6s de vistoria e termo de recebimento definitivo,
observadas as especificap6es contidas nas CARACTERisTICAS TECNICAS.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSA0 DO CONTRATO
A CONTRATADA nao podera ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, fisica ou juridica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -ANTICORRUPCA0
As partes declaram conhecer as normas de prevencao a comipgao previstas na legislapao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), a Lei n°  12.846/2013  e seus
regulamentos,  se  comprometem  que  para a execucao  deste  contrato,  nenhuma das  partes poderi
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de  quem  quer  que  seja,  tanto  por  conta  pr6pria  quarto  por  intermedio  de  outrem,  qualquer
pagamento,  doapao,  compensagao,  vantagens  financeiras  ou  beneficios  indevidos  de  qualquer
esp6cie,  de  modo  fraudulento  que  constituam  pratica  ilegal   ou  de  corrup9ao,  bern  como  de
manipular ou fraudar o equilil)rio econ6mico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
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ou   indireta   quanto   ao   objeto   deste   contrato,   devendo   garantir,   ainda   que   seus   prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SHGUNDA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA serao aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
foma a saber:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratunl nos casos de mora, exigivel juntamente com o
cunprimento das obrigap6es. A multa incidira a cada novo periodo de 30 (trinta) dias de atraso em
relapao a data prevista para o fomecimento;

b) multa de  10% (dez por cento) do valor contratual quando por apao,  omissao ou neglig6ncia a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigap6es contratuais;

c) suspensao do direito de participar em licitap6es/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo
de  ate  05  (cinco)  anos  qunndo,  por  culpa  da  CONTRATADA,  deixar  de  entregar  o  objeto
contratado,  apresentar  documentapao  falsa,  ensejar  o  retardamento  do  fomecimento  do  objeto,
fraudar a entrega, comportar-se de modo inid6neo, fizer declarapao falsa ou cometer fraude fiscal,
ocorrer a rescisao administrativa;

d)   declarapao   de   inidoneidade   por   prazo   a   ser   estabelecido   pelo   CONTRATANTE,   em
confomidade  com  a  gravidade  da  infracao  cometida  pela  CONTRATADA,  observando-se  o
disposto no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES
Qundo  forem  verificadas  situap6es  que  ensejarem  a  aplicapao  das  penalidades,  previstas  na
clausula  anterior,  o  CONTRATANTE  clara  inicio  ao  procedimento  administrativo  cabivel,  para
apurapao dos fatos e respectivas sanc6es se necessarias, mediante previa notificapao ao contratado
dos atos a serem realizados.

Paragrafo  Onico  -  A  autoridade  competente  podera,  quando  for  o  caso,  aplicar  ou  dispensar
penalidades.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
0   CONTRATANTE   se   reserva   ao   direito   de   rescindir   o   contrato,   independentemente   de
interpelacao  judicial,  sem  direito  de  indenizacao  de  qualquer  especie  a  CONTRATADA,  mos
seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;

b)    qundo    houver    inadimplencia    de    clausulas    ou    condic6es    contratuais   por   parte    da
CONTRATADA;
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c) quando houver desobediencia a deteminapao do CONTRATANTE;

d) quando a CONTRATADA falir;

e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fomecer o objeto do presente contrato.

Paragrafo  Onico - Para apurapao  das  situac6es  acima descritas o CONTRATANTE instaurard o
procedimento administrativo cabivel, com pr6via notificapao ao contratado de todos os atos a serem
realizados.  A rescisao  do  contrato,  quando  motivada por  qualquer  dos  itens  acima  relacionados,
implicara a apurapao de perdas e danos, sem prejuizo da aplicapao das demais providencias legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOCUMENTACA0 CONTRATUAL
Integram  e  completam  o presente  contrato  para todos  os  fins  de direito,  obrigando  as  partes  em
todos  os  seus  termos,  o  instrunento  convocat6rio,  a  proposta  da  CONTRATADA,  anexos  e
pareceres que instruem o processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES
Sera incoxporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificapao que venha
a ser necessiria durante a sua vigencia.

Paragrafo  dnico  -  As  alterac5es  contratuais  devem  ser  precedidas  de  anuencia  expressa  do
PARANACIDADE,  salvo  as  que  tratarem  da  prorrogapao,  tao  somente,  do  prazo  de  vig6ncia
contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO E DA GESTA0 D0 CONTRATO
0 respousavel pelo recebimento do objeto deste contrato, 6 o (a) Sr (a) Vilson Martins, Secretino
de Planejamento, Administrapao e Finan9as.

0 gestor do contrato 6 o (a) Sr(a) Cleci M. Ranbo Loffi, Prefeita.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
Os  casos  omissos  serao  dirimidos  de  comum  acordo  entre as partes,  com  base  na legislapao  em
vigor.

cLAusuLA DriclMA NONA - DAs cONDlcoEs GERAls
Cabers   exclusivamente   a   CONTRATADA   a   responsabilidade   pelo   pagamento   das   despesas
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeic5es, decorrente do objeto deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cuinprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca  de  Marechal  Candido  Rondon,  Estado  do  Parana,  nao  obstante  qualquer  mudanca  de

da  CONTRATADA  que,  em  razao  disso,  e  obrigada  a  manter  urn representante  com
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plenos poderes para receber notificacao, cita9ao inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao  firmar  este  iustrunento,  declara  a  CONTRATADA ter plena  ciencia de  seu  contendo,  ben
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e  contratadas,  firmani  as  partes  este  instrunento,  em 2  (duas)  vias  em  igual  teor,  com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Mercedes - PR, 09 de novembro de 2018.

uniclplo e iyierceq
CONTRATANTE

Son

!6/JJ I  "M

Sociedade Mercantil de
Automotores Ltda.

CONTRATADA

Veiculos

Vilson Martins
RG n° 4.491.835-8
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