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CONTRATO N° 267/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA SA, FILHOS & CIA 

LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo 
empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Paraná, 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 SA, FILHOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 77.754.174/0001-74, 
situada a AV BRASIL, 651 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, neste 
ato representada pelo(a) Sr(a)EMERSON DE SÁ, inscrito no CPF n°746.520.369-49, 
residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada CONTRATADA, vém 
firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na 
modalidade Convite N° 052/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO" 

1.1. AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE 

VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 

conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.2. 	Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 

CARTA CONVITE N° 052/2014, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1-  Os materiais do presente certame deverão ser fornecidos parceladamente conforme 

requerimentos baseados no cronograma elaborado pela Secretaria de Viação, Obras e 

Serviços Urbanos. 

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

DOS OBJETOS  

3.1. O objeto deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 
Item Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 
Unidade de 
medida 

Quantid 
ade 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 FILTRO DE ÓLEO PH 2842 TECFIL UN 20,00 18,42 368,40 
2 FILTRO DE COMBUSTIVEL C 

1191 
TECFIL UN 5,00 8,95 44,75 

4 FILTRO DE COMBUSTIVEL KL TECFIL UN 10,00 27,98 279,80 
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582 
6 FILTRO DE COMBUSTIVEL P 

4102 
TECFIL UN 20,00 14,25 285,00 

7 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 
947 

TECFIL UN 5,00 36,50 182,50 

8 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 
450/1 

TECFIL UN 15,00 41,22 618,30 

9 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 
530 

TECFIL UN 5,00 30,25 151,25 

12 FILTRO DE AR 51854598 TECFIL UN 4,00 20,90 83,60 
16 FILTRO DE AR CA 4202 TECFIL UN 4,00 54,23 216,92 
18 FILTRO DE AR HLP 6096 TECFIL UN 4,00 14,70 58,80 
19 FILTRO DE AR PRIM. 2065234 TECFIL UN 4,00 48,50 194,00 
20 FILTRO DE AR PRIM. AF26211 TECFIL UN 4,00 44,23 176,92 
22 FILTRO DE AR PRIM. TR1240 TECFIL UN 5,00 57,82 289,10 
23 FILTRO DE AR PSH 486 TECFIL UN 4,00 21,00 84,00 
24 FILTRO DE AR SEC. TR1930 TECFIL UN 4,00 36,30 145,20 
25 FILTRO DE AR SEC. 206-5235 TECFIL UN 4,00 28,50 114,00 
26 FILTRO DE AR SEC. AF  25997 TECFIL UN 4,00 91,28 365,12 
28 FILTRO DE AR XL 2060 TECFIL UN 4,00 57,25 229,00 
29 FILTRO DE HIDRÁULICO 1G 8878 TECFIL UN 4,00 133,35 533,40 
30 FILTRO DE HIDRÁULICO B 

7632141102 
TECFIL UN 4,00 9,53 38,12 

31 FILTRO DE HIDRÁULICO P 139- 
10M 

TECFIL UN 4,00 41,00 164,00 

33 FILTRO DE HIDRÁULICO PH 521 TECFIL UN 4,00 36,00 144,00 
35 FILTRO DE ÓLEO 7W-2326 TECFIL UN 10,00 32,85 328,50 
37 FILTRO DE ÓLEO EFL 521 TECFIL UN 5,00 18,75 93,75 
38 FILTRO DE ÓLEO EFL 523 TECFIL UN 15,00 34,50 517,50 
39 FILTRO DE ÓLEO PEL 675 TECFIL UN 5,00 44,53 222,65 
42 FILTRO DE ÓLEO PL 364 TECFIL UN 10,00 16,07 160,70 
43 FILTRO DE ÓLEO PL 366 TECFIL UN 10,00 16,77 167,70 
45 FILTRO DE ÓLEO PSL 280 TECFIL UN 10,00 34,43 344,30 
47 FILTRO DE ÓLEO PSL 55 TECFIL UN 30,00 13,63 408,90 
49 FILTRO DE ÓLEO PSL 562 TECFIL UN 10,00 15,38 153,80 
50 FILTRO DE ÓLEO PSL 900 TECFIL UN 10,00 20,40 204,00 
51 FILTRO DE ÓLEO PSL655 TECFIL UN 10,00 60,25 602,50 

3.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da solicitação emitida pela 

Prefeitura Municipal. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e locais indicados 

pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, em estrita observância das 
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especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente as indicações da marca, fabricante e prazo de garantia; 

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

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

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

4.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no 

Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

4.L3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação; 

4.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

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

previsto, com a devida comprovação; 

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

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

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 

contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local, data e horário; 

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

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

aceitação e recebimento definitivo; 

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

de servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLÁUS 	SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO: 
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6.1. O valor do contrato é de R$ 7.970,48 (Sete mil, novecentos e setenta reais e quarenta 

e oito centavos). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

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

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

6.2. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

7. 	CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1. 	O prazo de vigência do contrato será 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. 	O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 17/12/2014 e 

encerramento em 16/12/2015. 

8. 	CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

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

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

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

especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

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

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

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

ordem bancária para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

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

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

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

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

se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I 	(6 / 100) 

365 

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

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. As entregas dos materiais deverão ser feitas em até 24 (vinte e quatro) horas mediante 

solicitação do Município, após requerimento da Secretaria Municipal solicitante, que será 

elaborado conforme o cronograma deste edital. 

9.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Identificação dos materiais a serem adquiridos; 

b) Local de entrega dos materiais; 

c) Quantidade dos materiais a serem adquiridos; 

d) Prazo para a entrega dos materiais; 

e) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 
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9.3. O Requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 

vencedora do certame. 

9.4. Todos os requerimentos de aquisição provenientes da Secretaria participante, deverão  

ser anexados ao Processo Licitatório.  

9.5.  Quando a entrega dos materiais for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, a verificação dos materiais entregues, para fins de 

recebimento definitivo. 

9.5.1. O recebimento definitivo também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.6. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os materiais entregues, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pelo recebimento, com a finalidade de verificar a adequação dos materiais e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

9.6.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

9.6.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar o último e/ou único recebimento dos materiais até que sejam 

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

Recebimento Definitivo. 

9.7. No caso de material rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por 

outro sem defeito, ou de acordo com o Anexo 01, sob pena de serem aplicadas as sanções 

estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

9.7.1. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 

tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 2 (dois) 

dias anteriores à exaustão do prazo. 

9.7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

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

CLÁUSULA DÉCIMA-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1.As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2014 340 05.001.04.122.0402.02023 000 
2014 640 07.001.12.361.1201.02102 000 
2014 650 07.001.12.361.1201.02102 103 
2014 660 07.001.12.361.1201.02102 104 
2014 1170 07.002.27.812.2701.02272 000 
2014 1330 08.001.26.782.2601.02262 000 
2014 1430 08.002.15.452.1501.02154 000 
2014 1710 09.001.10.301.1001.02081 000 
2014 1720 09.001.10.301.1001.02081 303 
2014 2250 10.001.20.606.2001.02210 000 
2014 2370 11.001.08.244.0801.02041 000 
2014 2890 12.001.22.661.2201.02222 000 
2014 2960 12.002.23.695.2301.02233 000 

10.2.Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

11. 	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO  

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato e de tudo dará ciência à Administração. 

11.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

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

8.666, de 1993. 

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos obs ados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 
ti 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



goona7 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE' 

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

8.666, de 1993. 

12.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado da contratação. 

12.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

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

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

quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 

prorrogação, respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS  

13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACALTTELADORAS  

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

15.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 

do edital. 

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15.4.1. Devolução da garantia; 

15.4.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.5. A rescisã 	r descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 
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garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 

instrumento. 

16. 'CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

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

Código 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 transcrições. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO 

17.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município 

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

do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  

18.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca 

de Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
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CONTRATO N° 266/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA ROSO & FILHOS 

LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo 
empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Paraná, 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 ROSO & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 75.982.553/0001-96, 
situada a AV INDEPENDÊNCIA, 825 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)DALIANI ROSO DE MOURA, inscrita 
no CPF n°806.311.779-49, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante 
denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições 
estabelecidas na licitação realizada na modalidade Convite N° 052/2014, que fazem parte 
integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE 

VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 

conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.2. 	Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 

CARTA CONVITE N° 052/2014, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1-  Os materiais do presente certame deverão ser fornecidos parceladamente conforme 

requerimentos baseados no cronograma elaborado pela Secretaria de Viação, Obras e 

Serviços Urbanos. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA-  DO LOCAL DA UANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA 

DOS OBJETOS  

3.1. O objeto deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Item Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade 
de medida 

Quantidade Preço 
unitário 

Preço total 

3 FILTRO DE COMBUSTIVEL 
IDF 501 A 

TECFIL UN 50,00 10,00 500,00 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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5 FILTRO DE COMBUSTIVEL P 
3401 

TECFIL UN 15,00 32,00 480,00 

10 FILTRO DE COMBUSTIVEL 
PSD 964 

TECFIL UN 15,00 23,00 345,00 

11 FILTRO DE COMBUSTIVEL RC 
376 

TECFIL UN 5,00 73,73 368,65 

13 FILTRO DE AR AP 9834 TECFIL UN 4,00 48,50 194,00 
14 FILTRO DE AR ARL 4150 TECFIL UN 5,00 14,37 71,85 
15 FILTRO DE AR CA 282 TECFIL UN 4,00 57,00 228,00 
17 FILTRO DE AR CA 4202SY TECFIL UN 4,00 31,62 126,48 
21 FILTRO DE AR PRIM. AP 5460 TECFIL UN 4,00 82,28 329,12 
27 FILTRO DE AR SEC. 

AS836/L34392 
TECFIL UN 4,00 54,00 216,00 

32 FILTRO DE HIDRAULICO P 
3961 

TECFIL UN 5,00 119,08 595,40 

34 	i FILTRO DE HIDRAULICO PSH 
112 

TECFIL UN 4,00 84,60 338,40 

36 FILTRO DE OLEO CH 2927 TECFIL UN 20,00 21,02 420,40 
40 FILTRO DE OLEO PH 49' TECFIL UN 10,00 41,00 410,00 
41 HLTRO DE OLEO PH 9617 TECFIL UN 10,00 72,00 720,00 
44 FILTRO DE OLEO PL 442 TECFIL UN 5,00 23,18 115,90 
46 'FILTRO DE OLEO PSL 300 TECFIL UN 5,00 85,00 425,00 
48 
---i_ 
52 

FILTRO DE OLEO PSL 560 TECFIL UN 40,00 15,32 612,80 
i-ILTRO DE OLEO PSL962 TECFIL UN 40,00 29,42 1.176,80 

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

Prefc i tura Municipal. 

4. CI,:i0JSULA QUARTA - DAS OBRIGAQ6ES DA CONTRATADA  

4.1. 1 CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condig5es, no prazo e locais indicados 

pela Secretaria de Viagåo, Obras e Servigos Urbanos, em estrita observancia das 

especificagees do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente as indicagees da marca, fabricante e prazo de garantia; 

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

ustiårl,), com tuna 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 com os 

artig(,: 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 Administragdo, substituir, 

repar.r, corrigir, remover, ou reconstruir, ås suas expensas, no prazo måximo fixado no 

Terim de Referencia, o produto com avarias ou defeitos; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragdo, inerentes ao objeto 
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da pre.,ente licitação; 

4.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

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

previsto, com a devida comprovação; 

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

obrigit:Ões assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

4.L7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

presta 	de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 

contrato, 

5. 	CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local, data e horário; 

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

riamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

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

de servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

L17.1_,ÁUSULA SEXTA- DO VALOR DO CONTRATO  

6.1. U valor do contrato é de R$ 7.673,80 (Sete mil, seiscentos e setenta e três reais e 

oitenta centavos). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

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

trabaiïiistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

matei 11,-; d. consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contra ado. 

6.2. 	Os preços são fixos e irreajustáveis. 

'  U.ISULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  
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7.1. 	O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da 

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

7.2. 	O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 17/12/2014 e 

encert• unento em 16/12/2015. 

8. 	CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 

8.2. .) pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Viscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1. `_) "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

8.3. laveodo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

à cont •atação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará ;endente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo dára pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarrt .ando qualquer ônus para a Contratante. 

8.4. 1ntes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regula 'idade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, 

especHmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 

autent .cado e juntado ao processo de pagamento. 

8.5. 	iittticiu do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicá., el. 

8.5.1. .1 CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Comp .ventar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contrt: Ltic,:aeb abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresc.,t tação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tribut rio favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. _) pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depesho em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

CON',' ;ATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

8.7. ;erá considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

orden, ,titictiria para pagamento. 

8.8. 	CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetue.. ia pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

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

conto, ido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
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moraterios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

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

se a se ;uinte formula: 

EM=- IxNxVP 

EM = ticargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = 	ice de ai ualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I 	(6 / loo) 

365 

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

pagai,, dito 

VP 	ilor da Parcela em atraso 

9. Cl., \USULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

9.1. A. entregas dos materiais deverão ser feitas em até 24 (vinte e quatro) horas mediante 

solicii .çào do Município, após requerimento da Secretaria Municipal solicitante, que será 

elabor ..do conforme o cronograma deste edital. 

9.2. 	requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

1.11fOri : tçÕes: 

a) Identificação dos materiais a serem adquiridos; 

b) Local de entrega dos materiais; 

ci Quantidade dos materiais a serem adquiridos; 

d) Prazo para a entrega dos materiais; 

e) .\.-sinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

9.3. C li,equerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 

verifis ni a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 

vence ora cio certame. 

9.4. '1  los 	requerimentos de aquisição, provenientes da Secretaria participante, deverão  

ser ai 	Processo Licitatório.  

9.5.  ( aricic a entrega dos materiais for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar 

cornu cação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, 

no pi zo de até 05 (cinco) dias, a verificação dos materiais entregues, para fins de 

recebi dent o definitivo. 

9.5.1. 	r ,e1)iinento definitivo também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos 	,t,es de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.6. 	C():,:TRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os materiais entregues, por 

meio 	proftssionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
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pelo f•ebi inc ato, com a finalidade de verificar a adequação dos materiais e constatar e 

relaci lar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

9.6.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias 

de igt teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verifi..idas. 

9.6.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

subst 	.‘is ,-;uas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeit 	ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscali ação não atestar o último e/ou único recebimento dos materiais até que sejam 

s todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recei acato Definitivo. 

9.7. 	,í(: ci,so de material rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por 

outro :11 , cifeito. ou de acordo com o Anexo 01, sob pena de serem aplicadas as sanções 

estai 	cicias, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

9.7.1. N,, hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 

teme, livutaente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia 	,sí,,otalaiento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 2 (dois) 

dias : 	,•e8- à exaustão do prazo. 

9.7.2. 	e( ibiinento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época ias gai•antias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

das (1 posições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

L • 	'I"' AfLA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMÉNTÁRIA 

10.1. 	1.,. , i )e,•as decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos 

tons i aoc rio Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo 

discr, 	.1 ..1 a: 
DOT. 	;C:.5,-  -, 

Exere 	io ,,11 despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2014 340 05.001.04.122.0402.02023 000 
201., 640 07.001.12.361.1201.02102 000 
2014 650 07 001 12.361.1201.02102 103 
201,„ 660 07.001.12.361.1201.02102 104 
2014 1170 07.002.27.812.2701.02272 000 

2014 1330 08.001.26.782.2601.02262 000 

2014  1430 08.002.15.452.1501.02154 000 
2014 1710 09.001.10.301.1001.02081 000 
201,  1720 09.001.10.301.1001.02081 303 
201,  2250 10.001.20.606.2001.02210 000 
201» 2370 11.001.08 244.0801.02041 000 
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2011" 
201/ 

10.2. • iho vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subse 	correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

aposl intento. 

1. 	k J. .13;;ULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 	sc ilização do presente Contrato será exercida por um representante da 

Adir 	t:çãe, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

conta 	ïe tudo dará ciência à Administração. 

11.1. 	,_‘presentante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acon 'nl ,a;nento e controle da execução do contrato. 

11.2 	cii;ização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da ( N ! \.'H \DA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resu: 	e :mperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou 	iw1,11cle inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CON 	.,"[ 	ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 

8.6Gti 93.  

11.2 	 do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com 	) do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

evec '1—, at envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defe, 	'ervactos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

pro\ 	cabíveis. 

AULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE. 

12.1. 	;mis alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.6G 

12.1. 	'ONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acre, 	• ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cent, 	;for inicial atualizado da contratação. 

12.1: 	1.•Iressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exce 	Al de 25% (vinte e cinco por cento). 

12.1. 	c;.,4o de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quí.w 	rdado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 

prOr, 	i,,r.peitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores. 
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F-- 
13. 	'SI ? LA DÉCIMA TERCEIRA 	DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADI\ ' 	..?„: '1'1 VAS  

13.1 	..n., 1 1(lades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. 	'L SLILA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. 	,ante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

moH 	'me adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

for 	 jr a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. 	 LA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. 	u., ïvos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 

do c' 

15.2. 	os da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

as 	) •atraditório e a ampla defesa. 

administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

funil 	d; da autoridade competente. 

15.4. 	.16a a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 

sen. 	,ja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

coa,. 	-; 	houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15. 	 Au da garantia: 

wicatos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.5. 	:-3(.2.,zão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 

gar 	it. atual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

inda 	a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o 

lin,: 	 uízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 

16. 	'S • _,A DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  

16. - omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

dee 	•L CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 

C6, 	 '3;1 do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 

12ï. 	 na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas 

adni . 	iv federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente 

de st , 	;st-,•ições. 

17. 1 !A DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO  
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DALIANI ROSO DE MOURA 
ROSO & FILHOS LTDA 

i. 17/12/2014. 

1‘, -,RIA DE LARA DENARDIN 
Ri NICIPAL 

Tes. 

Felipe Cipriani NOME: uri Huber 
CPF: 	9-04 

900(27 

  

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

   

17.1 	•ação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município 

será 	,n,•iáda pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados 

do q , 	it Li do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

18. 	1 S i. L A DÉCIMA OITAVA - DO FORO  

18.1 	et ,óes decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 

diria 	wilstrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca 

de ( 	al ,'E. 

E a. 	,tárem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

part 	n firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

, nz, presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. U111 
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