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Contrato n° 302/2018

CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM   0   MUNIcipIO   DE   MERCEDES   E   A
EMPRESA ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCI0
DE MOVEIS, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Contrato n° 302reo18
Identifica¢ao: 4022018

0 Municipio de Mercedes, pessoa juri'dica de direito pdblico  intemo,  com sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ate
representada  por  sua  Prefeita,  Exma.  Sra.  Cleci  M.  Rambo  Loffi,  brasileira,  casada,  residente  e
domiciliada  na  Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Loteamento  Groff,  nesta  Cidade  de  Mercedes,
Estado do ParanS  iuscrito no CPF  sob n°.  886.335.359-04, portador da Carteira de ldentidade n°.

:::fe::5EZ,Geg:%dBa]E:I:NSDSEgTRfuAes:,eca6oMd££ocE;naDd£*6PteES[E::Lescf£:Nn:¥jjTs:g,oen:
97.466.593/0001-18, estabelecida a Rua Jtilio Teodoro Martins, n° 3944, Bairro Rio Caveiras, CEP
88.161-840, na cidade de Biguapu, Estado de Santa Catarina, neste ate representada por seu S6cio
Administrador,   Sr.  Airton  Bohrer  Oppitz,  portador  da  carteira  de  identidade  n°   3021181437,
expedida pela SSPRS, CPF n° 225.161.400-10, doravante denominada CONTRATADA, em vista
o  constante  e  decidido  no  processo  administrativo  FNDE  n°  23034.002256/2018-05,  resolvem
celebrar  o  presente  contrato,   decorrente  de   licitapao  na  modalidade  de  Pregao  Eletr6nico  n°
10/2017, para Registro de Precos, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regera pela Lei
n.a  8.666/93, de 21  de junho de  1993, pela Lei  n°  10.520, de  17 de julho de 2002, pelo  Decreto n°
5.450,  de  31  de  maio  de  2005  e  pelo  Decreto  n.°  7.892,  de  23  de janeiro  de  2013,  mediante  as
condic6es expressas nas clausulas seguintes.

1. CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJET0
1.1.   0  objeto  do  presente  Contrato   6  a  aquisicao   de   mobi
conjunto aluno, mesa acessivel e conjunto professor, em ater

constituidos  de
ds entidades educacionais
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das redes pdblicas de ensino mos Estados, Distrito Federal e Municfpios, conforme especificap5es e
quantitativos estabelecidos no edital do Pregao identificado no preambulo e na proposta vencedora,
os quais integram este iustrunento, independente de transcri9ao.

I.2. Discriminap5o do objeto:

Grupo Item Descri¢ao Qtd Und RS Unit RS Total

10 77
onjunto     aluno;     tamanho     06

145 unid 262,00 37.990,00
modelo 1 - MDF/MDP)

10 79 onjunto Professor 01 10 unid 340,00 3.400,00

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.I.  0  prazo  de  vigencia  deste  Contrato  6  de  12  (doze)  meses,  contados  da  data  de  assinatura,
prorrogavel na forma do art.  57, § 1°, da Lei n° 8.666, de  1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA -D0 VALOR E DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato  6 de  R$ 41.390,00 (quarenta e urn nil, trezentos  e
noventa reais)

3.2. No valor acima estao  incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao     contratual,     inclusive     tributos     e/ou     impostos,     encargos     sociais,     trabalhistas,
previdenciirios,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administrapao,  frete,   seguro  e  outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratapao.

3.3. As despesas decorrentes desta contratapao estao prograinadas em dotapao or9anentata pr6pria,
prevista no orcamento, para o exercicio de 2018, na classificapao abaixo:

02.005.12.361.0004.1006 -Aquisi¢ao de Equipamentos e Mobilifrio -Ensino Fundamental.
E]emento de Despesa:           44905242
Fonte de Recurso:                  135

4. CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E RECHBIMENT0 D0 0BJETO
4.1.  0  objeto  deste  Contrato  devera  ser  entregue  a  CONTRATANTE  no  prazo  mckimo  de  90
(noventa)  dias,  e  sera  contado  a  partir  da  assinatura  deste  Contrato  e  da  disponibilizacao  dos
enderegos de entrega pela CONTRATANTE a CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que
ocorrer por dltimo.

4.2.   Os   items   objeto   deste   Contrato   deverao   ser   entregues   no   endere¢o   informado   pela
CONTRATANTE (na escola ou outra instituicao informada), dentro do prazo definido no

4.2.1  0  transporte  e  a entrega dos  itens  objeto  deste  Contrato  sao  de
CONTRATADA,  os  quais  deverao  ser  entregues  conforme  qus
destinatinos a serem fomecidos a CONTRATADA, pela CONT

item 4.1

da
ndere9os  dos

por ocasiao da
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firmatura deste iustmmento contratual.

4.3. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os items entregues em desacordo com
as  especificag6es  e  condic6es  do  Temo  de  Referencia,  do  Edital  e  deste  Contrato,  ficando  a
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou  reparar os  items  irregulares no prazo de ate  30 (trinta)

4.4. Caso a substituicao/reparacao dos itens irregulares nao ocorra no prazo determinado, estari a
CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicapao das sang6es previstas neste
Contrato.

4.5.  0  aceite  do  objeto  deste  Contrato  pela CONTRATANTE nao  exclui  a responsabilidade civil
nem a etico-profissional do fomecedor por vicios de quantidade ou qualidade dos itens entregues ou
disparidades com as especificap6es estabelecidas no Termo de Referencia e seus Anexos verificadas
posteriormente, garantindo-se a CONTRATANTE as faculdades previstas em legislapao pertinente,
incluindo   as  disposic6es  cabiveis   no   ambito  do   C6digo   de   Defesa  do   Consumidor  (Lei   n.°
8.078/90).

5. CLAUSULA QUINTA -DA FISCALIZACAO
5.I. 0 acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato serao realizados por servidores designados
por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93.

5.2. Os fiscais do Contrato serao responsaveis pelo acompanhamento, fiscalizapao e pelo atesto dos
bens  contratados,  podendo  utilizar,  entre  outras  ferramentas  de  controle  e  checagem,  lista  de
verificapao que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar do
processo  de  controle  de  qualidade,  no  ambito  da  assistencia  tecnica  a  que  se  refere  a  Lei  n.a
5.537/1968.

S.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessato, verificar, por meio
de agente tecnico credenciado ou de seus finciondrios, se as prescric6es das nomas deste Contrato
estao  sendo  cumpridas  pelo  fabricante/fomecedor.  Para  tal,  o  mesmo  devefa  garantir  ao  agente
tecnico credenciado livre acesso ds dependencias pertinentes da fabrica.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
6.I. Compete a CONTRATANTE:

6.I.I.  Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalizagao  do  fomecimento  dos  Mobilidrios
Escolares,  sob  o aspecto  quantitativo  e qualitativo,  anotando  em registro pr6prio  as falhas
detectadas;

6.1.2.  Comunicar  prontamente  a  CONTRATADA qualquer  anomalidade  no  objeto  deste
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso nao esteja de acordo com as especificap6es e
condig6es estabelecidas no Termo de Referencia - Anexo I do Edital do Pre o Eletr6nico;
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6.1.3.  Realizar  os  atos  relativos  a  cobranca  do  cumprimento  pela  CONTRAIADA  das
obriga95es  assumidas  neste  Contrato  e  aplicar  sang6es,  garantida  a  anpla  defesa  e  o
contradit6rio,   decorrentes   do   descumprimento   dessas   obrigap6es,   em   relapao   as   suas
pr6prias contratap6es, informando as ocorrencias ao 6rgao Gerenciador;

6.I.4.    Notificar   previamente   a   CONTRATADA,    quando   da   aplicapao   de    sanc6es
administrativas;

6.I.5.  Verificar a regularidade  fiscal  e trabalhista do  fomecedor antes  dos  atos  relativos  a
assinatura e gestao contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a foma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrugao processual necessala;

6.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

6.2. Compete a CONTRATADA:

6.2.1.  Envidar todo o empenho e a dedicapao necessdrios ao fiel e adequado cumprimento
dos encargos que lhe sao confiados;

6.2.2.  Tomar  todas  as  providencias  necessarias  para  o  fiel  cumprimento  das  disposic6es
contidas no Termo de Referencia, no edital e na Ata de Registro de Pre¢os, inclusive no que
se refere ao cumprimento das regras do controle de qualidade e quarto ao compromisso de
fomecimento dos quantitativos registrados, atendendo as solicitap6es de compras dos 6rgaos
participantes de compra nacional;

6.2.3.  Entregar  os  Mobiliarios  Escoalres  no(s)  prazo(s)  mckimo(s)  e  demais  condi96es
descritas no Termo de Referencia -Anexo I, do Edital;

6.2.4.  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir ou  substituir,  ds  suas  expensas,  as  partes  do
objeto  do  edital  e  seus  Anexos,  em  que  se  verificarem  vicios,  defeitos,  ou  incorreg6es
resultantes dos produtos empregados ou da execngao de servicos;

6.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE, a
usuarios beneficiarios dos produtos fomecidos, ou a terceiros, em razfro de apao ou omissao
dolosa  ou  culposa,  sua  ou  dos  seus  prepostos,  independentemente  de  outras  cominap6es
contratuais  ou  legais  a  que  estiver  sujeita,  inclusive  no  que  se  refere  ds  disposic6es  do
Estatuto  da  Crianga  e  do  Adolescente  (Lei  n.a  8.069/1990),  quando  for  o  caso  e  no  que
couber;

6.2.6.  Nao  efetuar,  sob  nenhum  pretexto,  a transferencia de  responsabilidade  para  outros,
sejam fabricantes, techicos ou quaisquer outros;

6.2.7.  Manter durante toda a execucao do objeto da presente licitapao, rmpatibilidade
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com as obrigap6es assumidas, todas as condic6es de habilitacao e qualificapao exigidas no
edital e seus Anexos;

6.2.8.  Informar  a  CONTRATANTE  a  ocorrencia de  fatos  que  possam  interferir,  direta ou
indiretanente, na regularidade do fomecimento;

6.2.9. Executar todos os servi¢os com mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA
cumprir com todas as normas tecnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricaeao dos
items objeto deste Contrato, no que couber;

6.2.10. Prestar informap6es relativas a execngao deste Contrato ao FNDE, na qualidade de
6rgao Gerenciador do Registro de Precos, sempre que solicitado.

7. CLAUSULA SETIMA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
7.I.  Comete infrapao administrativa mos  termos  da Lei  n.a  8.666/1993  e da Lei n.a  10.520/2002,  a
CONTRADA que :
a)  Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigag6es  assumidas  em  decorrencia  desta
contratapao;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

c) Fraudar na execu9ao do Contrato;

d) Comportar-se de modo inid6neo;

e) Cometer fraude fiscal;

I) Nao mantiver a proposta.

7.2.   Tamb6m   flcam   sujeitas   ds   penalidades   do   Art.   87,   Ill   e   IV   e   da   Lei   8.666/1993,   a
CONTRATADAque:
a) Tenha sofrido condenapao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento
de qunisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitapao;

c) Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administrapao em virtude de atos ilicitos
praticados.

7.3.  Pela inexecugao total ou parcial deste Contrato,  incluindo as hip6teses constantes do subitem
7.1.,  a CONTRATANTE podefa, garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sang6es, segundo a gravidade da falta cometida:

EEEEiiE
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I  -  Advert6ncia  escrita:  quando  se  tratar  de  infrapao  leve,  a juizo  da  fiscalizagao,  no  caso  de
descumprimento das obrigap6es e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de
outras  ocorrencias  que  possam  acarretar  prejuizos  a  CONTRATANTE,  desde  que  nao  caiba  a
aplicapao de sancao mais grave;

11 -Multas:
a)  multa  moratoria  de  0,03%  (tres  cent6simos  por  cento)  por  dia  sobre  o  valor  dos  bens
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poded decidir pela
continuidade da aplicapao da multa ou pela rescisao contratual, em razao da inexecucao do objeto.

b) multa moratoria de 0,07°/o (sete cent6simos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso,
observado  o  maximo  de  2%  (dois  por  cento),  no  caso  de  inobservancia  do  prazo  fixado  para
apresentapao da garantia contratual a que se refere a Clausula Nona deste Contrato, se for o caso.

c)  multa  moratoria  de  03%  (tres  d6cimos  por  cento)  por  dia  sobre  o  valor  dos  Mobiliarios
Escoalres que estiverem em desacordo  com  as condic5es de  garantia do produto,  limitada a  10%
(dez por cento) do valor desses bens.

d)  mu]ta  compensat6ria  de  5%  (cinco  por  cento)  pela  nao  manuten9ao  das  condi96es  de
habilitapao e qualificapao exigidas no instnimento convocat6rio, a qual sera calculada sobre o valor
total da parcela nao adimplida do Contrato.

e)  multa  compensat6ria  de  10%  (dez  por  cento)  aplicada  de  foma  proporcional  a  obrigagao
inadimplida, em caso de rescisao por inexecu9ao parcial do objeto.

I)  multa  compensat6ria  de  20%  (vinte  por cento)  sobre  o  valor total  do  Contrato,  no  caso  de
rescis5o por inexecucao total do objeto.

Ill   -   Suspensao   temporaria   de   participar   em   licitapao   e   impedimento   de   contratar  com  a
Administrapao, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV - Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do 6rgfro/entidade CONTRATANTE
e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fomecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4° da Lei n.°  10.520/02, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

V - Declara€ao de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administrapao Pdblica enquanto
perdurarem os motivos que deteminaram sua sangao ou ate que seja promovida a sua reabilitapao
perante   a   pr6pria   autoridade   que   aplicou   a   sancao,   que   sera   concedida   sempre   que   a
CONTRATADA ressarcir a Administrapao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
san¢ao aplicada com base no inciso anterior.

7.4.  A aplicapao  de  quaisquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-a

que assegurafa o contradit6rio e a ampla defesa a CONTRATADA,
emj_rfcessoadrrinistrativo

fvando-se o procedimento
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previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999.

7.5.   A   autoridade   competente,   quando   da   aplicapao   e   dosimetria   das   san96es,   levat   em
consideracao, na fixapao do percentual da sangao aplicavel, dentre os limites minimos e ndnimos
abstratamente previstos a hip6tese, a gravidade e recorrencia da conduta do infrator, a sufici6ncia a
reprimenda da infrapao, o oferecimento de risco ao usudrio, o cariter educativo/pedag6gico da pena,
ben  como  o  dano  causado  a  CONTRATANTE,  observados  os  principios  da razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

7.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serto consideradas independentes entre si.

7.7. As sanc6es de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverfencia,
suspensao tempordria e a declarapao de inidoneidade para licitar e contratar com a Admihistracao da
CONTRATANTE.

7.8.   As   penalidades   ser5o   obrigatoriamente   registradas   pela  CONTRATANTE,   com   vistas   a
publicidade dos atos praticados pela Administragao.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.I.  Para habilitar-se ao pagamento  a CONTRATADA devefa apresentar a CONTRATANTE a  la
via da Nota Fiscal de Vendasffatura juntamente com a comprovagao de entrega.

8.2.  0 pagamento  sera efetuado,  pela CONTRATANTE,  no prazo de ate 20  (vinte)  dias,  contado
ap6s  o  cumprimento  de  todas  as  etapas a  seguir:  apresentapao  da cobranca prevista no  item  8.I;
atesto   do   recebimento   do   produto   pelo   fiscal   do   Contrato;   e   aprovagao   da   documentap5o
comprobat6ria pelo setor responsivel pela gestao do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos
todos os criterios e condie6es estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referencia e seus Encartes.

8.3. Qualquer dos documentos citados no item 8. I acima que apresentar inconegao sera devolvido a
CONTRATADA,  para  regularizapao,  reiniciando-se  novos  prazos  para  pagamentos,  a  contar  da
reapresentapfro devidamente corrigida.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
9.I. A CONTRATADA, como garantia do cumprimento integral de tldas as obrigap6es contratuais
ora  assumidas,  inclusive  indenizap6es  a  terceiros  e  multas  que  venham  a  ser  aplicadas,  deverd
prestar garantia na modalidade de caucao em dinheiro ou titulos da divida pdblica, seguro garantia
ou  fianca  bancaria,  em  montante  correspondente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  global  deste
Contrato, no prazo maximo de  10 (dez) dias ap6s sua assinatura, observadas as condic6es previstas
na Lei n.° 8.666, de  1993.

10. CLAUSULA DECIMA -DA RESCISA0
10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nas hip6teses
de   1993,  com  as  consequencias  indicadas  no  art.  80  da  in

78 da Lei n.° 8.666,
Lei,  sem  prejuizo  das  sanc6es
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aplicaveis.

10.2.    Os    casos    de    rescisao    contratual    serao    fomalmente    motivados,    assegurando-se    a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.

10.3.   A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   da   CONTRATANTE   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666, de  1993.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.I. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acrescimos ou supress6es do objeto deste Contrato
que  se  fizerem necessdrios,  ate o  limite  facultado pela regra do Parigrafo  1°,  artigo  65  da Lei n°
8.666/93  e alterap6es posteriores,  podendo a supressao exceder tal limite, desde que resultante de
acordo  entre  os  celebrantes,  nos  termos  do  Paragrafo  2°,  Inciso  11  do  mesmo  artigo,  conforme
redap5o introduzida pela Lei n° 9.648/98.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA PUBLICACAO
12.I.  Incurnbiri a CONTRATANTE  providenciar a publicapao  deste instrunento,  por extrato,  na
imprensa local ou mos meios oficiais de divulgapao, no prazo previsto na Lei n.0 8.666, de  1993.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -D0 FORO
13.I. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Contrato sera o da Segao
Judiciaria  Federal  em  que  se  situa  a  CONTRATANTE,  ou  na  sun  aus€ncia,  na jurisdigao  local
competente para litigios em que a Uniao Federal se constitua em parte interessada.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrunento em 03 (tres) vias de igual
teor  e  forma,  para  todos  os  fins  previstos  em  direito,'derfufi`cadas&:pd,ok#,ieff

CONTRATANTE

Testemunhas:

RG n° 6.236.284-7

tanbe screvem.
stemunhas  abaixo

Inddstria e Com6rcio de M6veis
Ltda,

CONTRATADA

RG n° 4.491.835-8
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