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CONTRATO N° 140/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, de 
um lado o MUNICf PIO 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, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita -Municipal Sra. LINDAMIR 
MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa COMERCIO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n." 85.472.967/0001-29, situada a 
AV RIO GRANDE DO SUL, 1523 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, 
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)NELSON JUNIOR KRAEMER, inscrito no 
CPF n°971.410.629-04, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada 
CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicOes estabelecidas na licitacao realizada na 
modalidade Convite N° 030/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1.AQUISICAO DE LEITE EM P0 E FORMULAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUICAO A 

PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAPANEMA - PR, con forme 

descrito no edital e seus anexos. 

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

CONVITE N° 030/2014, corn 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 parcelas, isto é, as entregas deverao 

ser subdivididas conforme previstas no Termo de Referencia, no prazo previsto neste instrumento 

contratual. 

3. CLAUSULA TERCEIRA-  DO LOCAL, DA QUANT1DADE. E DO PRAZO DE ENTREGA DOS 

OBJETOS 

3.1.0 objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Ite 
m 

Descricao do produto/servico Marca 
do 
produto 

Unidade 
de 
medida 

Quantida 
de 

Preco 
unitario 

Preco total 

6 LEITE EM PO INTEGRAL ENRIQUECIDO 
COM VITAMINAS, ISENTO DE GLUTEN. 
INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, 
VITAMINAS (C, A e D), PIROFOSFATO 
FERRICO E EMULSIFICANTE LECITINA DE 
SOJA. APRESENTACAO: PO SOLUVEL EM 
AGUA, ACONDICIONADO EM LATAS 

NESTLE LATA 30,00 9,95 298,50 
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LACRADAS COM 400g DE PRODUTO SEM 
AMASSADOS OU FUROS, COM ROTULO 
CONTENDO TODAS AS INFORMCOES 
NECESSARIAS REFERENTES A 
FORMULAcA0 E AO MODO DE USAR. DATA 
DE FABRICACAO DO PRODUTO NAO 
SUPERIOR A 60 DIAS DA DATA DA 
ENTREGA. 0 PRODUTO DEVE POSSUIR AS 
MESMAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO 
REFERENCIA NINHO FORTIFICADO 
INTEGRAL, FABRICANTE NESTLE 

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 perfectas condicoes, no prazo e local mdicados polo 

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

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

garantia; 

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

com 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 com 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 obrigacao de, a criterio da Administracao, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxim() fixado no Termo de 

Referencia, o produto corn avarias ou defeitos; 

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

presente licitacao; 

4.1.4. Comunicar a Administracao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

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

comprovacao; 

4.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacaes 

assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

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

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicaes 

autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato: 

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

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

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

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

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

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

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

recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes 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$ 298,50 (Duzentos e noventa e oito reais e cinqUenta centavos). 

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

da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes. taxa de administrac5o, materiais de consumo, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

6.2.0s precos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

7.1.0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, 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 01/07/2014 e encerramento 

em 30/06/2015. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1.0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edita I. 

8.2.0 pagamento somente sera efetuado apes 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 obrigacoes assumidas. 

8.3.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscat/Fatura ou dos documentos pertmentes a 

contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard 

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

pagamento iniciar-se-d apes a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando 

qualquer onus para a Contratante. 

8.4.Antes do pagamento, a Contratante verificard, poi. meio de consulta eletrOnica, a regularidade 

do cadastrarnento 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 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 impostos e i 
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contribuic5es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a 

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

tributario favorecido previsto na referida Lei Complemental.. 

8.6.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem 13ancaria de Credito, mediante deposit° em 

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

meio previsto na legislacao vigente. 

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

bancaria para pagamento. 

8.8.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido 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 = Indica de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I 	(6 / 100) 

365 

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o 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, cabera a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita informando a fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual compettra, no 

prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos materials, 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 InstrucOes exigiveis. 

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

protissionms tecnicos competentes, acompanhados dos protissionais encarregados pela sohcitacao 

de compra, cam a finalidade de verificar a adequacao dos materiais e constatar e relacionar os 

materiais a que vierem ser recusados. 

9.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Deftrutivo, em 02 (dual) vial 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, 

objeto em que se verificarern vicios, defeitos ou incorre46es resultantes da qualidade dos materiais 

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

 

Av Pedro Vinato Pangot de Souza 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura .911unicipaC de 
Cayanema 0010258 

todas as eventuais pendencias que possam vir 	ser apontadas no Termo de R.ecebimento 

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 sangOes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade tocios os custos da 

operacao 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 definitivo no dia do esgotamento do 

prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dins anterieres a exau.,ta(, 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 fora dos 

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

10. CLAUSULA DECIMA- DA DOTAcA0 ORQAMENTARIA  

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

consignados no Orcamento Coral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abarxo discrummicla: 

DOTI-WOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 1740 09.001.10.301.10012-081 303 

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

subsequente correrao a conta das dotac6es orcamentarias indicadas em termo aditivo on 

apostilamento. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - :DA FISCALIZACAO  

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

Sande, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curse do execucao do contrato e de 

tudo dard ciencia a Administragao. 

11.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 

acompanhamento 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 resultante de 

imperfeigoes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de quolidode 

inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE on 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 corn a 

execucao do contrato, indicando dia. mes e ano, bem coma o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defertos obser‘ odes e 
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encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

12.1. 	Eventuais alteracoes contratuais reger-se-do 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 contratacdo. 

12.1.2. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o 

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

12.2. Em caso de prorrogacno contratual a que se refer,  o art. 57, §1°, da Lei 8.666193. fica 

assegurado a reajuste do valor pactuado inicialmente polo indica 1NPC/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 da Lei n° 9.784, de 1999, a Admmistracdo PUblicit podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, coma 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 a 

contraditorio e a ample defesa. 

15.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escr ta e 

fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quando a rescisao ocorrer coin base nas alineas -In" a "q" do item 22.1, do edital, sem quo 

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

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15.4.1. Devolucao da garantia; 

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

15.5. A rescisao 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 coma a retencdo dos creditos decorrentes do Contrato, ate a 'unite 

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

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  
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16.1. Os casos omissos ou situacOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera() decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa 

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

8.666, de 199:3, bem como nos denims regulamentos e normas administrativas federais, que fazem 

parte integrarne deste Contrato, independentemente de suas transcricoes. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICACAO  

17.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do 1\ilunicipio sera 

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

Util 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 presente Instrumento que nao puderem ser 

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

Capanema-  PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos 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 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPANE A. 01/07/2014. 

LIND IR MARIA DE LARA DENAR I N 
	

NELSO J IOR KRAEMER 
PREF 9ITA MUNICIPAL 

	
COMERCIO 1 E GENEROS 
ALIMENTI OS KRAEMER LTDA 
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CONTRATO N° 141/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA MEDIGRAM 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, de 
um 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, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR 
MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.470.877/0001- 05, situada a R 
ITACOLMI, :377 - CEP: 85505050 - BAIRRO: CENTRO, Pato Branco/PR, neste ato repro soniada 
pelo(a) Sr(a)EGON PAULO GRAMS, inscrito no CPF n"145.981.089-91, residents e donuctliado em 
Pato Branco/PR, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos 
termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicOes 
estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Convite N° 030/2014, que fazem parte 
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISICAO DE LEITE EM P0 E FORMULAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIcA0 A 

PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA-ODE DE CAPANEMA - PR, , 'onfornie 

descrito no edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de tronscricao, o Edital do CARTA 

CONVITE N° 030/2014, corn 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 parcelas, isto é, as entregas deverao 

ser subdivididas conforme previstas no Termo de Referencia, no prazo previsto neste instrumento 

cont ratual. 

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 Descricao do produto/servico Marca do 

produto 
Unidade 
de 
medida 

Quantida 
de 

Preco 
unitario 

Preco total 

2 DIETA (LEITE) ISENTO DE LACTOSE E 
GLUTEN INGREDIENTES 
MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA, 
PROTEINA DE SORO DE LEITE, OLEO DE 
CANOLA, OLEO DE COCO, CASEINATO DE 
POTASSIO, OLEO DE GIRASSOL, SAIS 
MINERAIS (CITRATO DE CALCIO, 
CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE 
SODIO, FOSFATO DE CALCIO, IODE10 DE 

NAN SEM 
LACTOSE/NE 
STLE 

LATA 60,00 19,23 1 153,80 
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POTASSIO, SULFATO DE MANGANES, 
FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO, 
SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, 
SULFATO DE COBRE, CLORETO DE 
MAGNESIO), LECITINA DE SOJA, 
VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, ACIDO 
PANTOTENICO, VITAMINA E, VITAMINA 
B2, VITAMINA B1, VITAMINA A, VITAMINA 
B6, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA, 
VITAMINA D, VITAMINA B12), ACIDO 
DOCOSAHEXAENOICO, ACIDO 
ARAQUIDONICO, TAURINA, 
NUCLEOTIDEOS, BITARTARATO DE 
COLINA, INOSITOL, L-CARNITINA E 
REGULADOR DE ACIDEZ HIDROXIDO DE 
POTASSIO. APRESENTAcAO. Pa 
SOLUVEL EM AGUA, ACONDICIONADO EM 
LATAS LACRADAS COM 400g DE 
PRODUTO SEM AMASSADOS OU FUROS, 
COM ROTULO CONTENDO TODAS AS 
INFORMCOES NECESSARIAS 
REFERENTES A FORMULAcA0 E AO 
MODO DE USAR. DATA DE FABRICAcA0 
DO PRODUTO NAO SUPERIOR A 60 DIAS 
DA DATA DA ENTREGA. 0 PRODUTO 
DEVE POSSUIR AS MESMAS 
CARACTERISTICAS DO PRODUTO 
REFERENCIA NAN SEM LACTOSE, 
FABRICANTE NESTLE 

3 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, QUE 
FAVORECA AS DEFESAS IMUNOLOGICAS 
NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA, COM 
ADIcAO DE LC-PUFAS PARA A 
MODULAcA0 DA RESPOSTA 
IMUNOLOGICA, ISENTA DE GLUTEN 
INGREDIENTES: LACTOSE, 
CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE 
LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE 
DESNATADO, OLEO DE CANOLA, OLEO 
DE PALMISTE, OLEO DE MILHO, SAIS 
MINERAIS (CITRATO DE CALCIO, 
CLORETO DE POTASSIO, CLORETO DE 
MAGNESIO, CITRATO DE SODIO, 
SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, 
SULFATO DE COBRE, IODETO DE 
POTASSIO, SULFATO DE MANGANES, 
SELENATO DE SODIO), VITAMINAS 
(VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, 
PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, 
VITAMINA B6, VITAMINA Bl, VITAMINA D, 
VITAMINA B2, ACIDO FOLICO, VITAMINA 
K, BIOTINA), OLEO DE PEIXE, LECITINA 
DE SOJA, ACIDO GRAXO ARAQUIDONICO, 
L-ARGININA, L-CARNITINA, 
NUCLEOTIDEOS, TAURINA BITARTARATO 
DE COLINA, INOSITOL, L-HISTIDINA. 
APRESENTAcAO: PO SOLUVEL EM AGUA, 
ACONDICIONADO EM LATAS LACRADAS 
COM 400g DE PRODUTO SEM 

NAN PRO 
1/NESTLE 

/  

LATA 100,00 12,71 1.271,00 
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AMASSADOS OU FUROS, COM ROTULO 
CONTENDO TODAS AS INFORKOES 
NECESSARIAS REFERENTES A 
FORMULAcA0 E AO MODO DE USAR. 
DATA DE FABRICAcAO DO PRODUTO 
NAO SUPERIOR A 60 DIAS DA DATA DA 
ENTREGA 0 PRODUTO DEVE POSSUIR 
AS MESMAS CARACTERISTICAS DO 
PRODUTO REFERENCIA NAN PRO 1, 
FABRICANTE NESTLE 

4 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, 
QUE FAVOREcA AS DEFESAS 
IMUNOLOGICAS NO MOMENTO DA 
INTRODLOO DA ALIMENTAcAO 
COMPLEMENTAR, ISENTA DE GLUTEN. 
CARBOIDRATOS: 100% LACTOSE. 
INGREDIENTES: LACTOSE, LEITE 
DESNATADO, CONCENTRADO PROTEICO 
DE SORO DO LEITE, OLEINA DE PALMA, 
OLEO DE CANOLA, OLEO DE PALMISTE, 
OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS 
(CITRATO DE CALCIO, SULFATO 
FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO 
DE COBRE, IODETO DE POTASSIO), 
LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA 
C, NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO 
DE CALCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, 
VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B2, 
ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA, 
VITAMINA B12), OLEO DE PEIXE, 
CULTURA DE LACTOBACILLUS E BIFIDUS. 
APRESENTAcAO: PO SOLUVEL EM AGUA, 
ACONDICIONADO EM LATAS LACRADAS 
COM 400g DE PRODUTO SEM 
AMASSADOS OU FUROS, COM ROTULO 
CONTENDO TODAS AS INFORKOES 
NECESSARIAS REFERENTES A 
FORMULAcA0 E AO MODO DE USAR. 
DATA DE FABRICAcA0 DO PRODUTO 
NAO SUPERIOR A 60 DIAS DA DATA DA 
ENTREGA. 0 PRODUTO DEVE POSSUIR 
AS MESMAS CARACTERISTICAS DO 
PRODUTO REFERENCIA NAN PRO 2, 
FABRICANTE NESTLE 

NAN PRO 
2/NESTLE 

LATA 100,00 12,17 1 217,00 

5 FORMULA INFANTIL COM 
PREDOMINANCIA PROTEICA DE 
CASEiNA, ACRESCIDA DE OLEOS 
VEGETAIS, MALTODEXTRINA E 
ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, 
MINERAIS, FERRO E OUTROS 
OLIGOELEMENTOS, ISENTA DE GLUTEN. 
INDICADA PARA DE LACTENTES NOS 6 
PRIMEIROS MESES DE VIDA, QUANDO 
NECESSARIA ALIMENTAcA0 COM 
MAMADEIRA. INGREDIENTES: 
MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA 
DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEINA 
DE PALMA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE 
CANOLA, OLEO DE MILHO, LECITINA DE 

NESTOGENO 
1/NESTLE 

LATA 60,00 9,69 581 40  
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SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, 
VITAMINA E, VITAMINA PP, 
PANTOTEONATO DE CALCIO, VITAMINA 
A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA 
D3, VITAMINA B2, ACIDO FOLICO, 
VITAMINA Kl, BIOTINA, VITAMINA B12), 
MINERAIS (SULFATO FERROSO, 
SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE 
COBRE, IODETO DE POTASSIO) 
APRESENTACAO: PO SOLUVEL EM AGUA, 
ACONDICIONADO EM LATAS LACRADAS 
COM 400g DE PRODUTO SEM 
AMASSADOS OU FUROS, COM ROTULO 
CONTENDO TODAS AS INFORKOES 
NECESSARIAS REFERENTES A 
FORMULACAO E AO MODO DE USAR. 
DATA DE FABRICACAO DO PRODUTO 
NAO SUPERIOR A 60 DIAS DA DATA DA 
ENTREGA. 0 PRODUTO DEVE POSSUIR 
AS MESMAS CARACTERISTICAS DO 
PRODUTO REFERENCIA NESTOGENO 1 

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 indicados pela 

Administracao, em estrita observancia das especificacOes du Edital e da oroposta, acompahhado da 

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

garantia; 

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

corn uma versa° em portugues, e da relacdo 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 clever implica na obrigacao de, a criterio da Administracao, substituir. reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxim° fixado no Termo de 

Referencia, o produto coin avarias ou defeitos; 

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

presente licitacao; 

4.1.4. Comunicar a Administracao, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

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

comprovacan: 

4.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidacle corn as obrigacOes 

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualtficac5° exigidas na licitacao: 

4.1.6. NA° transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigac6es 

assumidas. nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes 
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autorizadas no Termo de Referencia on na minuta tic contrato; 

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

fiscais, comercrais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacao de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venharn a incidir nil execuc5o do contrato. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

5.1.A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 

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

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

recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, atraves de  

servidor especialmente designado: 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

6.1.0 valor do contrato é de R$ 4.223,20 (Quatro mil, duzentos e vinte e tres reais e vinte 

centavos). 

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

da execticao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, 

previdenciariths, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais do consuma 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

6.2.0s precos silo fixos e irreajustnveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

7.L0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do 

instrumento, nos terinos do artigo 57 da Lei n° 8,60(3. do 1993. 

7.2.0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 01/07/2014 e encerramento 

em 30/06/2015. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1.0 prazo e a forma do pagamento esrao previstos no item 20 du edital. 

8.2.0 pagamento somente sera efetuado apOs o -atesto", polo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionacto a verifleacilo dpi conformidade da Nota Fiseal.'Vatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprirnento das obrigacoes assumidas. 

8.3.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos docume.ntos pertmentes 

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

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

pagamento inrciar sea apes a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando 
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qualquer onus 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 	 especialmentc quanto 

regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impress°, autenticadu e juntado ao process° de 

pagamento. 

8.5.Quando do pagamento, sera efetuado a retencao ErlLutavia prevista no legislacao tipiato,e}. 

8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pel° Simples Nacional, nes termos do Lei 

Complementar n' 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos nopostos e 

contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado A 

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

tributano favorecido previstu na referida Lei Compft tnentar. 

8.6.0 pagamento sere efetuado per meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposito em 

conta corrente, na agencia e estabelecnnento bancario rndicado pela CONTRATADA, ou por outro 

meio previsto tut legislacao vigen to 

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

bancaria para. pagamento. 

8.8.A CONTRATANTE nao se responsabilizarii por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura tido tenha side acordada no contrato. 

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

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

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

data do efetivo pagamento, it taxa de 6% (seis por cent()) au ono, aphcando-se a seguinte fel rnldrr  

EM=IxNx 

'VP  

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos au valor originariamente devido 

I = Indite de atualizacao financeiro, calculado segunilo fc'ir U 

/ 100) 

365 

N = Numer° de dins entre a data ulnae prevista porti pagamento e a (Loa do eferivo p igarnent ,  

V1-= Valor da Parcela em atraso 

9. CLAUSULA NONA - DC) PRAZO E CONDIS1OES  DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

9.1. Quando a entrega dos rnaleriais for concanda, cabera A CONTRATADA apresentar 

comunicacilu escrita informando r, foto a fiscalizacao do LONTRATANTE, <a goal Lump: tit a. no 

prazo de ate 15 (quinze) dial, a verificacao dos mater hats, para fins de recebimento definut vo. 

19.1.1 0 recebimento proviserio tombem ficard sujeito, quando cabivel, A conclusao de todos us 

testes de campo e a entrega dos Manuals e 	strucCie,  s, sigi\ is 

9.2. A CONTRATANTE realizes inspecao lifiratetosa de Lodes OH mauerials, per 0010 de 

profissionais teenicos competentes, acompanhados dos profissinnais encarregados pela soi uotticao 
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de compra, coin a finalidade de verificar a adequacao dos materials c constatar 0 relacional- os 

materials a quo vierem ser recusados, 

9.2.1. Apes till inspecao, sera lavrado Terme de Recehimento Defnutiva, em 02 (dim;; vats (le 

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

verifieadas. 

9.2.2. A CONTRATADA f'ica ohrigada a substituir, 	suas expensas_ no todo on em parte 

objeto em que to verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da qualidade dos )nateriais 

entregues, eabendo a fiscalizacdo nao atestar o recebimento dos objetos ate que sejam sanadas 

tudas as eventuais pendencias 	Pk/ssail ir 	ser opontadas rrr, 'reran) de lieu,  bimento 

Definitivo. 

9.3. No cast de material rejenada. a Contratada devera providenciar onediata truco poi outt.o 

sem defeito ou de acordo corn o Anexo 01. dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horns, sob pens 

de serem aphcadas as sancoes estabelecidas, ficando sob sus responsabihdade todos os custos da 

operacao de iroca. 

9.3.1. Na hipatese de o termo do recebimento definitive mit) ser elaboradu tempestikamente. 

reputarse- ti como realizado, consumando-se o recebimento definitive no din do esgutamento do 

prazo, desde quo a fat() seta comunicado a Lontrafituce nos 5 (Lance) dins antiliores a tAaustao 

prozo. 

9.3.2.0 recebimento defantivo do objeta licutado nao exlme a CONTRATADA, em qualqucr epoca, 

das garantias concedidas e das respansabilidades assumidas em contrato e por faro 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 costa de recursos espccificos 

consignadas no Orcamento eral Do Municipio dente exorcicio, no dot a4 10 abarxo discriminada: 

DOTACOES 1 

Exercicio da 

despesa 

Costa da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurs() 

2014 1740 	 109.001..10..;0!.10012-081 , 	 i 

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

subsequent(' correrao a (until 	dotacoes art:a menun rias ina lead os ern 

apostilamenta. 

el'Ili( 	' 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO  

11.1. A fiscalizacao do presente contrato sera exercida por urn representante da `...3eeretaria da 

Sande, ao qual compettra dirimir as dnvicias quo surgirem no curso do execucao do continua e de 

tudo darn ciencia a Administracao. 

11.1.1.. 0 representante da CONTRATANTE ctevera ter a experiencia necessana pa ra o 

acompanhamento e cantroie da execitcao do contrato 

A1 ;'" 	IT :MO Par 'gat d SOLI,,. 1 Jac: - 	64,, 6... AK, 
Fone 46-3552-1321 - 3k 16-355Z 1122 
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11.2. A fiscalizacao de que trata esta clOusula nau exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perantc tereeiros. per quidquer leregulaeidado finale que result ante :le,  

imperteoeCies tecnicas. vicies redibitClos, uu emprege de material inade.quado 011 ;Ii qualidade  

inferior e, no ocorrencia delta, nao intplica em cerrespei isabilidade d., CONTR rl . ,\NTti 	rc seas 

agentes e prepostos, de conformidade coin o art. 70 do Lci n" 8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contra-to anutara em registro propel° todas as ecerrencias relacionadas com a 

exec:L:100 do connate, indicando d,a, tries e one, hem curio mime dos cal pregodes eve. I H dinet e 

envolvidus, determinando 0 clue Lou. neeessarie d regularizacao dos faltas ou defeitos observades e 

encarninhando us apontamentos autoridade competent(' pa ea as previdencias cabivers 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-  DAS ALTERAcOES E DO REAJUSTE 

12.1. 	Eventuais alteracOes centratuais reger-se-au polo disciplina do arnik:ru tV.) do Lei n 8.666, 

de 199:3. 

12.1.1. A CUNTRATADA heath obi tgada a ocettar, nas mesmas condieoes contratuais, is 

eiereseinms 	,iquesseies qiie se f1/A 	necessaries, ate u itent«le 	inte 	i 11111 	'en:(;) 

do k alto' intend atuahzado da contratacau. 

12.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre es contratantes poderau exceder o 

limite de 25°,,, (vmte e eine() pur centu). 

12.2. Eni caso de prorrogacao centratual a que se revert' O art. 57, §1', da Lei 8 Oitir9,l, Sea 

assegurode u reajuste du valor pactuado rnicialmente pelt, ilidice1NPC/lBGE. 

13. CLAUSULA DECIMA  TERCEIRA  - DAS INFRAOES E  DAS SAN_TOES 

ADMINISTRATIVAS  

13.1. As permlidades Labiveis clove pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. Censoante o out 	45 do Lei n' 9.784, de ;999, a Nem nistracau Pethlito oodePti 

mutivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, come fOrma de 

prevenir a ocorrencia de done de (tined ou impossivel reparacao. 

15, CLAUSULA DECIMA  QUINTA  DA RESCISAO CONTRATUAL  

15.1. Os motives porn a eescisae do ptesente Contrite estao pormenenzades no item 22 do 

edital. 

15.2. Os cases do reseisao coin rani 	serki formalmente moth/ado,: nes autos, asseguriole is  

centradicarie e =pia defeso 

15.3. A rescisae administrativo vu arnigavel de\ era see precedida de. auterizaciie eserita e 

fundantentada da autoridade cumpetente. 

15.4. Quando a rescisrie ocerrev «an i3,;se nas alia-os in-  ii "q is 'tea: 22. 	eelit 

haia ei,Ipa dii CONTR..\TADA, 	eStki ressoreidti itir• pu' juizes regularmente compl',ivados ,_lee 

houver sol.rido, tendo ainda direito 
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15.4.1. Devolucao da garantia: 

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

15.5. A resPis'ao poi descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execticAo da 

garantia contratual, para ressarcanento da CONTRATANTE, e dos vaiores dos 'minas e 

indenizacOes a ela devidos, bent coma a retencAo dos creditos decorrentes do Contrato_ ate a Innite 

dos prejuizos causados it CONTRATANTE, alern dos sancOes previst as noste instrumento. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA  - DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Us easos onnssos Oil sditacOes nraO exphcitadas nds clausulas deste Contrato seriin decididos 

polo CONTRATANTE, segundo as 'clisposie6es contidas Ira Lei n" 8 078, de 1990 - C6digo de Deiesa 

do Consumidor. no Deereto n" 3.722 de 2004, no Let Ctimplementar ii 128 de 2006. r rn Lei n° 

8.666. do 1993. hem como nos denials regulamentos e normas administrativas fecterais, quo lazerri 

parse integrante deste Contrato, indrpendentemente do ;nos transertc6es. 

17. CLAUS ULA DECIMA SETIMA-  DA PUBLICACAO 

17.1. A publIcacae resumida do td-iruniento de .'datidto no Dalin(( tgiejol Du Mutat:Tie se!.it 

pro\ 	pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dial 20 (virile) Liras. comados do quint() dm 

ittti d,  mos sc•guirde tie da sua assinatatra, correndo a despesa pot sua conta 

18. CIAUSULA DECEVIA MAYA  - DO FORO  

18.1. 1s: questaes decorrentes Uo utritzacao do 1.ril s,-nto ln..-;truiriento qie nf-lo pottet:.11: set' 

dirimidas adininistrativamente„ sera° processadas e ditgadas na Justl4a Estadual, Conn-weft de 

Caparterna- P R. 

E assirn, pur estarern do acordo, ajustados e contratados apds lido e at:had° conforme, as panes a 
sewn': firmam 0 prosente Contrato em 02 (duos) vias, 	rgital teor e forma, para urn s6 eferto, rla  

presencra de 02 (duos) testemunhas 	assinadas 

f-t:M O U i/07/'-'(i I 1 

LIND IR MARIA D LAJ1A DENA— N 
PR 	VIA NIUNICIPAL 

Si 	trinato Pangof de Sawa 1080 - Centro - 
Fon:,  40-.35:7 i ';21 	t -N. .355, 	1,, 
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Prefeitura Municipal 
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CONTRATO N° 142/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICfPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA NUTRIPORT 

COMERCIAL LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICfPIO DE CAPANEMA, com 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 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.612.312/0005-
78, situada a R AMERICO FIRMINO DE TOLEDO, 840 - CEP: 81580450 - BAIRRO: 
UBERABA, Curitiba/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)ALEXANDRE TABUCENA DA 
SILVA, inscrito no CPF n°043.068.978-00, residente e domiciliado em Sao Paulo/SP, 
doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigOes 
estabelecidas na licitagao realizada na modalidade Convite N° 030/2014, que fazem parte 
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1.AQUISIa0 DE LEITE EM PO E FORMULAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIcA0 A 

PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE 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° 030/2014, coin 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 parcelas, isto é, as entregas 

deverao ser subdivididas conforme previstas no Termo de Referencia, 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/servico Marca do 

produto 
Unidade 
de 
medida 

Quantida 
de 

Preco 
unitario 

Preco total 

1 DIETA (LEITE) SEMI-ELEMENTAR E 
HIPOALERGENICA EM PO, A BASE DE 
PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA 
DE SORO DE LEITE COM ADICAO DE 
LCPUFAS (DHA E ARA) E NUCLEOTIDEOS, 
ISENTO DE LACTOSE, GALACTOSE, 
SACAROSE, FRUTOSE E GLUTEN. 

PREGOMIN 
PEPTI 

LATA 60,00 63,25 3.795,00 

, 
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INGREDIENTES: XAROPE DE GLICOSE, 
PROTEINA HIDROLIZADA DE SORO DO 
LEITE, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA 
MEDIA, OLEOS VEGETAIS (COLZA, 
GIRASSOL, PALMA), FOSFATO 
TRICALCICO, FOSFATO DIHIDROGENADO 
DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, 
CARBONATO DE CALCIO, OLEO DE PEIXE, 
OLEO DE FUNGOS, CLORETO DE COLINA, 
VITAMINA C, CLORETO DE SODIO, 
CLORETO DE MAGNESIO, TAURINA, 
INOSITOL, SULFATO FERROSO, 
VITAMINAE, SULFATO DE ZINCO, L- 
CARNITINA, URIDINA, CITIDINA, 
ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D- 
PANTOTENATO DE CALCIO, GUANOSINA, 
D-BIOTINA, SULFATO DE COBRE, ACIDO 
FOLICO, SULFATO DE MANGANES, 
VITAMINA A, B2, B12, B1, D, B6, IODETO DE 
POTASSIO, VITAMINA K, SELENITO DE 
SODIO, EMULSIFICANTE MONO E 
DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS. 
APRESENTACAO: PO SOLUVEL EM AGUA 
ACONDICIONADO EM LATAS LACRADAS 
SEM AMASSADOS OU FUROS, COM 
ROTULO CONTENDO TODAS AS 
INFORKOES NECESSARIAS 
REFERENTES A FORMULACAO E AO MODO 
DE USAR. DATA DE FABRICACAO DO 
PRODUTO NAO SUPERIOR A 60 DIAS DA 
DATA DA ENTREGA. 0 PRODUTO DEVE 
POSSUIR AS MESMAS CARACTERISTICAS 
DO PRODUTO REFERENCIA PREGOMIN 
PEPTI FABRICANTE DANONE 

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

Prefeitura Municipal. 

4, CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

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

Administragdo, em estrita observancia das especificagoes do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicagoes da marca, 

fabricante e prazo de garantia; 

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

usuario, com uma versdo em portugues, e da relagdo 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 na obrigagao de, a criterio da Administragdo, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxim° fixado no Termo de 
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Referencia, o produto corn avarias ou defeitos; 

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

presente licitagao; 

4.1.4. Comunicar a Administragdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

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

corn a devida comprovagao; 

4.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigagoes 

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

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

obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que este. obrigada, exceto 

nas condigoes 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, prestagao de garantia e 

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

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 

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

provisoriamente com as especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitagao 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$ 3.795,00 (Tres mil e setecentos e noventa e cinco reais). 

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

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

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

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

6.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

7.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, 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 01/07/2014 e 

encerramento em 30/06/2015. 
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8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

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

8.2. 0 pagamento somente sera 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 obrigagoes assumidas. 

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

contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara 

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

para pagamento iniciar sea apOs a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao 

acarretando qualquer onus 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 retengao tributaria prevista na legislagao 

aplicavel. 

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

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e 

contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado 

apresentagao de comprovagao, 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 Credit°, 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 o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido 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 = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

  

I 	(6 / 100) 

 

   

365 
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N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

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

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

comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da CONTRATANTE, a qual competird, 

no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao 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 Instrucoes exigiveis. 

9.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os materiais, por meio de 

profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

solicitagao de compra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos materiais e constatar e 

relacionar os materiais a que vierem ser recusados. 

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

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, 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 incorregoes resultantes da qualidade dos 

materiais entregues, cabendo a fiscalizagao 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 sangoes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos 

os custos da operagao de troca. 

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

reputarse-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 forga 

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

10. CLAUSULA DECIMA- DA DOTAciA0 OKAMENTARIA 

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

especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo 

discriminada: 

DOTACOES 
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Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional program atica Fonte de recurso 

2014 1740 09.001.10.301.10012-081 303 

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

subsequente correrao a conta das dotaeoes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZA0.0  

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

da Saude, ao qual competira dirimir as diividas que surgirem no curso da execugdo do 

contrato e de tudo dara ciencia a Administragao. 

11.1.1.0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 

acompanhamento 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 

resultante de imperfeigoes 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 ern registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com 

a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como 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 ALT ERAcOES E DO REAJUSTE  

12.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

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

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

cento) do valor initial atualizado da contratagao. 

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

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

12.2. Em caso de prorrogaeao 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 INFRAc OES E DAS SANS ES 

ADMINISTRATIVAS  

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

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

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 serao formalmente motivados nos autos, assegurado 0 

contraditerio e a ampla defesa. 

15.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo 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 sofrido, tendo ainda direito a: 

15.4.1. Devolugdo da garantia; 

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

15.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao da 

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

indenizagoes a ela devidos, bem como a retengdo dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

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

instrumento. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 

C6digo 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, bem como nos demais regulamentos e normas 

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

suas transcrigoes. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICACAO  

17.1. A publicagao 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 dia irtil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

18. ciAusum. DEcrmA OITAVA - DO FORO  

18.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca 
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de Capanema-PR. 

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

CAP 	MA, 01/07/2014. 

LIND IR MAR DE LARA DENARDIN 
PREF ITA MUNICIPAL 
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