
. Prefeitura 9blunicipaCde  
Cayanema 62 f,  

CONTRATO N° 139/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA COMERCIAL ELETRICA D 

Z LTDA. 

Pei() presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vineulo empregaticio, de  
urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn cede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot 
de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, d sew.tir 
d.enominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR 
MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa CONIERCIAL ELETRICA I) 7.. 1,TI).\, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 78,718.673/0001- 79, situada a R CUIABA, 3117 - CEP: 85802030 - 
BAIRRO: NEVA, Cascavel/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)DIVO ZAGO, inscrito no CPF 
n°059.804.969-04, residente e domiciliado em Cascavel/PR, doravante denominada 
CONTRATADA, ve'm firmar o presente Contrato no termos da IAd II.°  8.666/93, de 21 de ;unho de 
1993 e legislaedo pertinente, obedeeidas as condicoes estabelecidas na licitacao realizada no 
modalidade Convite N° 028/2014, quo fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
clausulas e condieoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISICAO DE MAMMA'S ELITRICOS PARA REPAROS NO PARQL ft' DE 

EXPOSICOES DE CAPANEMA - PR, conforme descrito no edital e sews anexos. 

1.1.1. lntegram o presente contrato, independentemente de transcricao, o Edital da CARTA 

CONVITE N° 028/2014, corn sous Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1-  Os obretos do presente certame deverao ser fornecidos em parcela Unica e integral, into é, a 

entrega devera ser imediata de todos Os materiais, no prazo previsto neste instrumento emit ritual. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DOS 

OBJETOS 

3.1. 0 objeto devera ser entregue confbrme discriminado abaixo: 

Ite 
m 

Descrigao do produto/servigo Marca do 
produto 

Unidade de 
medida 

Quantida 
de 

Prego 
unitario 

Prego total 

1 CABO FLEXIVEL 10,00 rnm 750V 
PRETO 

CORFIL M 500,00 2,93 1 465 00 

6 FIO PARALELO 2 X 1,50 mm 
BRANCO 

CORFIL M 2.000,00 0,93 1 860,00 

7 FIO PARALELO 2 x 2,50 mm2  
BRANCO 

CORFIL M 2.000,00 1,49 2.980,00 

8 FIO PARALELO 2 x 4,00 mm2  
BRANCO 

CORFIL M 400,00 2,35 940,00 

_ - 
9 FITA ISOLANTE 19 mm x 20 m ENERBRAS UN 36,00 2,35 84.60 
10 FITA AUTO FUSAO 10 METROS PRYSMIAN UN 3,00 8,78 26,34 
11 GRAMPO PARA FIO MIGUELAO RIBEIRO UN 70,00 0,94 65,80 
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BRANCO 15 PEcAS 
13 LAMPADA COMPACTA ESP 23W x 

127V 6400K 
OUROLUX UN 12,00 9,57 114,84 

17 LAMPADA FLUORESCENTE 40W GE UN 50,00 3,39 169,50 
19 LUMINARIA OVAL LM-1 E40 

COMERCIAL 
4 LUZES UN 12,00 25,40 304,80 

20 PLUGUE FEMEA DOIS PINOS 10A ENERBRAS UN 60,00 2,08 124,80 
21 PLUGUE MACHO DOIS PINOS 10A ENERBRAS UN 60,00 1,34 80,40 
23 POSTE DE CONCRETO D-150, 

COM 10,5 METROS, PESO 630 kg 
INCOPOSTE UN 1,00 490,16 490,16 

25 REATOR ELETRONICO 1 X 110W 
127V AFP 

RCG UN 4,00 26,70 106,80 

26 SOQUETE PORCELANA E-27 FIXO GERMER UN 29.00 2,61 75.69 
27 SOQUETE PORCELANA E-27 

PARA TEMPO 1570 . 
GERMER UN 80,00 4,09 327,20 

28 SOQUETE PRESSAO PARA 
LAMPADA FLUORESCENTE COM 
PARAFUSO 

ENERBRAS UN 25,00 0,81 20,25 

29 TOMADA 10A PADRAO 
BRASILEIRO 

ENERBRAS UN 24 00 3,74 89 76 

3.1.1. 0 prazo de entrega do material sera contado a partir da solicitacao emitida pela Prefeitura 

Municipal. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condicoes, no prazo e local indicad.os pela 

Administracao, em estrita observancia das especificacoes do Edita] e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicacoes da marca, fabricante e prazo de 

garantia 

4.1.1.1. Os materials devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuario, 

corn uma versa° em portugues, e da relacao da rede de assistencia tecnica autorizada: 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo corn os artigos 

12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

4.1.2.1. Este dever implica no obrigacao de, a cvnerio da Administracao, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxim() fixado no edital, o produto 

coin avarias ou defeitos; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes an objeto do  

presente licitacao; 

4.1.4. Comunicar a Administracao, no prazo mAximo (le 21 (vinte e quatro) horas que antecede 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corn a devida 

comprovacao; 

4.1.5. Manter, durante toda r execucao do contrato, em compatibilidade corn as obHgac5es 

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacno: 

4.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nein mesmo parcialmente, as obrigagoes 
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assumidas, nem subcontratar qualquer das presta45es a que este obrigado, exceto nes cntidiyies 

autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato; 

4.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacAo de garantia 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no execucdo do contrato. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizitrido local, data o horiirro 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente corn as especificacoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e 

recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos obrigitcOes da CONTRATADA, atraves de 

servidor especialmente designado: 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

6.1.1. 0 valor do contrato e de R$ 9.325,94 (Nove mid, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e 

quatro centavos). 

6.1.2. No valor acima este° incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucAo contratual, inclusive tributos e/ou i mpostos, encargos socials, trabo I hist as. 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

6.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA • DA VIGENCIA 

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sere de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura do 

instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

7.2. 	0 prize, de vigencia previsto no item acirna tore irncio tia data de 01/0";,201,1 e 

encerramento em 30/07/2014. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edit al, 

8.2. 0 pagamento somente sere efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1.0 "atesto" fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigacoes assurnalas. 

8.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A 

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara 

pen erste ate que a Contratada proviclencie as nreclidas saneadorits.Nista 114)6k:se, o praio papa 
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pagamento in ciar-se-d apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando 

qualquer Onus para a Contratante. 

8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica, 

regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente 

quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento, serd efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel. 

8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostor e 

contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanta, o pagamento ficara condicieuado A 

apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. 0 pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante depasito em 

conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 

meio previsto no legislacao vigente. 

8.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancdria para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE nao se responsabilizara par qualquer despesa que venha a ser tot uada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido icardada no contrato. 

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos maratOrias 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a 

data do efetivo  pagamento, A taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte farmula: 

EM=IxNx 

VP  

EM = Encargos Moraterws a serein acrescidos ao valor ()riga nariamente devido 

I = indica de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

/ 100)  

	 365 	 

N = Nnmero de dias entre a data limite prevista para a pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO E CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

9.1. Quando a entrega dos materiais for concluida, cabers a CONTRATADA apresentar 

cornunicacao escrita informando o Pato a fiscalizacOo do CONTRATANTE, a qual competira, no 

prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos materiais, para fins de recebimento definitivo. 

19.1.1 0 recebimento proviserio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrucoes exigiveis. 

9.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos or materiais, por meio de 

profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao 
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de compra, com a finalidade de verificar a adequacao dos materials e constatai e relacionar os 

materiais a que vierem ser recusados. 

9.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de 

igual tear e forma, ambas assimidas pela fiscalizacao. relatando as ex entuais paudencias 

verificadas. 

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto em qua se verificarem vicios, defeitos ou incorre0es resultantes da qualidade dos materials 

entregues, cabendo a fiscalizacao nao atestar o recebimento dos objetos ate que sejam sanadas 

todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Definitivo. 

9.3. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro 

sem defeito ou de acordo corn o Anexo 01, dentro do prazo de 48 (quarenta e onto) horas, sob pena 

de serem aplicadas as sancoes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da 

operacao de troca. 

9.3.1. Na hipOtese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se- a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do 

prazo. 

9.3.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA. em qualquer epoca, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por farca das 

disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

10. CLAUSULA DECIMA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

DOTACOES 
Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 1430 08.002.15.452.15012-154 000 
2014 1440 08.002.15.452.15012-154 511 

10.2. Caso a vigencia do contra() ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotacOes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAcA0  

11.1. A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida per um representante da Secri-tarra dii  

Viacao, Obras e Servicos Urbanos, ao qual compettra di rimir as ditvidas que surgirem no curso da 

execucao do contrato e de tudo dara ciencia a Administracao. 

11.1.1. 0 representante da CONTRATANTE clevera ter a experiencia necessarra pare 

acompanhamento e controle da execucao do contrato. 

11.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
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CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultonte de 

imperfeicOes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrencia delta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de sous 

agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei 	8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn a 

execucao do contrato, indicando dia, ales e ano, bem coino o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERAcOES E DO REAJUSTE  

12.1. 	Eventuais alteracoes contratuais regerse-So pela disciplina do artigo 65 da Lei n'' 8.666, 

de 1993. 

12.1.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado da contratacao. 

12.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poder5o exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

12.2. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, fica 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 	DAS INFRACOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS  

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. Consoante o artigo 45 do Lei n° 9.784. de 1999, a Administracao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacdo. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO CONTRATUAL  

15.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do 

edital. 

15.2. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado 0 

contraditOrio e a ampla defesa. 

15.3. A rescisao administrative ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quand.o a rescisao ocorrer corn base nas alineas m-  a "q-  do item 22.1, do edital, sem quo 

haja culpa du CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regutarmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito 

15.4.1. Devolucao da garantia; 
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15.4.2. Pagamentos devidos pela exec-ucao do Contrato ate a data da rescisao. 

15.5. A rescisao por descumprimento dos clausulas contratuais acarretara a execucao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores dos multas e 

indenizacOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite 

dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancoes previstas neste instrumento. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Os cases omissos ou situacOes nao explicitadas niis clnusulas deste Contrato sera° clecididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n" 8.078, de 1990 • COdigo de Defesa 

do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n" 123, de 2006. e no Lei n° 

8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, quo fazem 

parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICACAO  

17.1. A publicagao resumida do instrumento de rontrato no Diaro Oficial Do Municin, o sern 

providenciada polo CONTRATANTE, no prazo de vitae dias 20 (vinto) dias, contados do quinto dia 

Util do mes seguinte no do sua assinatura, correndo a despesa por sun conta. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO  

18.1. As questOes decorrentes do utilizacao do presente Instrumento quo nao puderom ser 

dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 

Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados , e contra( ados. apes lido e achado conforme. as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, na 
presenca de ()2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPANE 	01/07/2014. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
	

DIVO ZAGO 
PREFEITA TUNICIPAL 

	
COMERC1AL ELETRICA D Z 1/FDA 
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CONTRATO N° 138/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CENTRO OESTE 

COMERCIO E INSTALACAO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, 
de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a 
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal. Sra. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa CENTRO OESTE 
COMERCIO E INSTALACAO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNRJ/MF 
sob o n.° 10.583.036/0001-07, situada a AV BRASIL, 334 - CEP: 85501080 - BAIRRO: 
CENTRO, Pato Branco/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)LEANDRA MARIA RUARO 
MARCANTE, inscrito no CPI' n°881.451.829-72, residente e domiciliado em Pato Branco/PR, 
doravante denominada CONTRATADA, v6m firmar o presente Contrato nos termos d '1 Lei n.° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condicOes 
estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Convite N° 028/2014, que fazem parte 
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISICAO DE MATERIALS ELETRICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE 

EXPOSICOES DE CAPANEMA — PR, conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcricao, o Edital da CARTA 

CONVITE N° 028/2014, cam seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1-  Os objetos do presente certame deverao ser fornecidos em parcela Unica e integral, isto é, 

a entrega devera ser imediata de todos os materiais, no prazo previsto neste instrumento 

contratual. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA 

DOS OBJETOS  

3.1. 0 objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 
Item Descrigao do produto/servigo Marca do produto Unidade de 

medida 
Quantida 
de 

Prego 
unitario 

Prego total 

2 DISJUNTOR 3 x 70A SCHNEIDER 
ELETRIC 

UN 26,00 57.90 1 505,40 

3 DISJUNTOR 1 x 30A ELETROMAR UN 8,00 5,89 47,12 
4 DISJUNTOR 1 x 50A LUKMA ELETRIC UN 1,00 10,00 10,00 
5 DISJUNTOR 3 x 100A ELETROMAR UN 1,00 59,00 59,00 
12 INTERRUPTOR BRACO PERA 

PARA ABAJUR 
ENERBRAS UN 24,00 2,65 63,60 

14 LAMPADA COMPACTA ESP 33W X 
127V 6400K 

OUROLUX UN 24,00 13,26 318,24 

15 LAMPADA COMPACTA ESP 85VV x OUROLUX UN 30,0,Q-\  44,00 1.320,00 
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127V 6400K E-27 
16 LAMPADA FLUORESCENTE 110W 

HO 
SYLVANIA UN 8,00 12,10 96,80 

18 LAMPADA INCANDESCENTE SOFT 
100W 127V 

OSRAM UN 100,00 2,20 220,00 

22 POSTE DE CONCRETO D-200 COM 
12 METROS 

ROMANHOLE UN 3,00 1.100,00 3.300,00 

24 REATOR ELETRONICO AFP 2 x 
40W 127/220V 

DSW UN 18,00 15,00 270,00 

3.1.1. 0 prazo de entrega do material sera contaclo a partir da solicitaedo emitida polo 

Prefeitura Municipal. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materials em perfeitas condicoes, no prazo e local indication polo 

Administraedo, em estrita observancia das especificaeoes do Edital e da proposta, 

acoinpanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicaeOes da marca, 

fabricantee prazo de garantia; 

4.1.1.1. Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuario, coin uma versa() em portugues, e da relaedo da rede de assistencia tecnica 

autorizada; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo coin os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990): 

4.1.2.1. Este dever implica na obrigagdo de, a criterio da Administracdo, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxim° fixado no edital, o 

produto coin avarias ou defeitos; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administraedo, inerentes ao objeto da 

presente licitaedo; 

4.1.4. Comunicar a Administraedo, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) hunts quo 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

corn a devida comprovacdo; 

4.1.5. Manter, durante toda a excelled° do contrato, em compatibilidade coin as obrigacOes 

assumidas, todas as condieoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo; 

4.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigaeoes assumidas, nem subcontratar qualquer dos prestacoes a que esta obrigada, exceto 

nas condieoes autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato; 

4.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaedo de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuedo do contrato. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se 
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5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixa do. a conformidade dos bens recebiclos 

provisoriamente corn as especificacoes constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitacao e recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA, através de 

servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

6.1. 0 valor do contrato e de R$ 7.210,16 (Sete mil e duzentos e dez reais e dezesseis 

centavos). 

6.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execucTio contratual, inclusive tributos e/ou impostos. encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais 

de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

6.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA  

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura 

do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 01/07/201-I c 

encerramento em 30/07/2014. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO' PA.GAMENTO  

8.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 

8.2. 0 pagamento somente sera efetuado apps o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1.0 "atesto" fica condicionado A verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigacAes assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A 

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara 

pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-A apps a comprovacao da regularizacao da situacilo, nao 

acarretando qualquer Anus para a Contratante. 

8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente 

quanto A regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento, sera efetuado a retengdo tributaria prevista na legislacao 

aplicavel. 
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8.5.1.A CONTRATADA regularmente optante polo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostor e 

contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar6 condicionado a 

apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante deposit° 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislagao vigente. 

8.7. Sera considerada como data do pagamento a dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE nao se responsabifizuni por qualquov despesa quo venhH a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha lido acordada no contrato. 

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte formula: 

EM=IxNx 

VP  

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Indite de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

N = NUmera de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetwo 

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLAUSULA NONA - DQ PRAZO E CONDIcOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

9.1. Quando a entrega dos materiais for concluida, cabera a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, 

no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificagao dos materiais, para fins de recebimento 

definitivo. 

19.1.1 0 recebimento provisorio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e I nstrucoes exigiveis. 

9.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos us materiais, por meio de 

profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

solicitacao de compra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos materiais e constatar e 

relacionar os materiais a que vierem ser recusados. 
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9.2.1. Apes tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitive, em 02 (duas) vias de 

igual tear e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecees resultantes da qualidade dos 

materiais entregues, cabendo a fiscalizacao nao atestar o recebimento dos objetos ate que 

sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recebimento Definitivo. 

9.3. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 

outro sem defeito ou de acordo corn o Anexo 01, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de serem aplicadas as sancoes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos 

os custos da operagdo de troca. 

9.3.1. Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-d como realizado, consumando-se o recebimento definitive no dia do esgotamento 

do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores 

exaustao do prazo. 

9.3.2.0 recebimento definitive do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca 

das disposicees legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

10. CLAUSULA DECIMA- DA DOTAcA0 OKAMENTARIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao aba i.xo 

discriminada 
DOTAcOES 
Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 1430 08.002.15.452.15012-154 000 
2014 1440 08 002.15 452 15012-154 511 

10.2. Casa a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotacees orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAc AO  

11.1. A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida por um representante da Secretaria 

da Viagao, Obras e Services Urbanos, ao qual competira dirimir as cluvidas que surgirem no 

curse da execucao do contrato e de tudo dara ciencla Administracao. 

11.1.1.0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria pars 

acornpanhamento e controle da execucao do contrato. 

11.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da  

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
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resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou 

de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas com 

a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, born coma o mane dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacido das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontarnentos a autoridade competente para as 

providencias cabiveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERAcOES E DO REAJUSTE  

12.1. Eventuais alteracoes contratuais regerse-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

12.1.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicaes contratuais, Os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor initial atualizado da contratacao. 

12.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre us contratantes poderao exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

12.2. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, fica 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAOES E DAS SANOES 

ADMINISTRATIVAS  

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO CONTRATUAL  

15.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estau pormenorizados no item 22 do 

edital. 

15.2. Os casos da rescisao contratual sera() formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditerio e a ampla defesa. 

15.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofri.do, tondo ainda direito 
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15.4.1. Devolucao da garantia; 

15.4.2. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

15.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancOes previstas neste 

instrumento. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei if' 8.078, dc 1990 - 

C6cligo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n" 123, 

de 2006, e na Lei n" 8.666, de 1993, bern como nos demais regulamentos e normas 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 

suas transcricoes. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA-  DA PUBLICAcA0  

17.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no DiArio Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dza titil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO  

18.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presciitc Instrumento que 1111() pude' ni ser 

dirimidas administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca 

de Capanema-PR. 

E assim, por estarein de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, 	partes 
a segtur firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito, 
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPA 	A, 01/07/2014. 
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