
MumeIpio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 268/2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA E M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, de urn lade 

o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, 

Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. Do outro lado a empresa M. 

BIGATON 86 CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.517.372/0001-39, R AIMOR8S, 1887 -

CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO municipio de Capanema/PR neste ato representada' pelo(a) 

Sr(a)MARCOS CESAR BIGATON inscrito no CPF n°027.409.389-85, residente e domiciliado na AV GOV 

PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 - - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, municipio de 

Capanema/ PR doravante denominada CONTRATADO, vem firmar o presente Contrato nos termos das 

Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Dispensa de Licitacio N° 28/2019, que fazem parte 

integrante deste instrumento, mediante as cla.usulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORAS 

MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS 
URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1. A empresa contratada devera entregar o servico no prazo de 60(sessenta) dias u'teis apps a 

solicitagao forma feita pelo Departamento de Compras. 

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

3.1. 	0 objeto devera ser executado ern local destinado pela Secretaria Municipal de Viagao, Obras e 
Servicos Urbanos, conforme discriminado abaixo: 
Item Cadigo 

do 
produtois 
ervioo 

crio_ao do servioo 	 lMarca do 
produto 

Uriida 
de de 
medid 
a 

Quantida 
de 

Preco 
unitario 

Preto total 

56680 PRESTAcA0 DE SERVICOS 
DIVERSOS DE COMPACTAQAO 
COM ROLO COMPACTADOR COM 
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS: POTENCIA BRUTA: 
130HP/2.200RPM - LARGURA DE 
COMPACTAcAO: 
2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 
1.534mm/FORCA CENTRIFUGA 
MINIMA DE 234KN/PESO DO 
TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 

M BIGATON & 
CIA LTDA ME 

H 63,60 275,00 17.490,00 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 

4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot (le Souza, 1080 - Centro - 8576 

Fone:(4(5)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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4.1.1. 	Efetuar a entrega no local em perfeitas condigOes. 

	

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

da presente licitagao; 

	

4.1.3. 	Comunicar a Administragao, no prazo maxim() 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. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

	

5.1.1. 	Acompanhar e fiscali7ar o cumprimento das obrigagOes do fornecedor, através de 
servidor especialmente designado; 

	

5.1.2. 	Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

	

6.1. 	0 valor do contrato é de R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais. 

	

6.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materiais de consumo, seguro e 
outros necessanos ao cumprimento integral do objeto contratado. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGE' NCIA 

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 6 (seis) 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 15/07/2019 e 
encerramento em 14/01/2020. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado em parcela (mica, em ate 30 (trinta) dias apOs a emissao e 
entrega de notas fiscais referentes aos produtos entregues, juntamente corn os comprovantes de 
recebimento do objeto emitido pela Contratante. 

	

8.2. 	0 pagamento somente sera efetuado apos o recebimento definitivo dos objetos. 

	

8.3. 	Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos pertinentes a 
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente 
ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a. ap6s a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
Contratante. 

	

8.4. 	A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema, CNPJ 

75.972.760/0001-60- Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760- 

000. 

	

8.5. 	Antes do pagamento, a Contratante verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ ou nos sites oficiais, especialmente quanto 
regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

8.6. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel. 
8.6.1. 0 fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigaes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao de 
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 
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8.7. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante depOsito em 
conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou por outro meio 
previsto na legislacao vigente. 

	

8.8. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

	

8.9. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios 
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=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atuali7agao financeira, calculado  segundo a fOrmula: 

I 	(6 / 100) 

365 
N = N-Omero 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 - DA DOTACAO ORcAMENTARIA 
9.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 
DotacOes 
Exercicio 
da 
clesAsto_ 

Conta 
da 
dtspega 

Funcional prT.:,,Tamatica Fontcdol 
recurs() 

Natureza des dcspesa Grupo da fonts 

2019 1360 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 1590 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO  
10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) Sr.Otavio Fonseca Galiazi, ao qual 

competird dirimir as diwidas que surgirem no curso da execucao do contrato e de tudo dares ciencia a 
Administracao. 

10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 
acompanhamento e controle da execucao do contrato. 

10.2. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigaes 
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 com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10.3. 0 fiscal do contrato anotard em 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 regularizagdo das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

11.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-an pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

11.1.1. 0 fornecedor ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 

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

valor inicial atualizado da contratagan. 
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Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

11.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes nao poderao 

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

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

quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que o fornecedor nao deu causa a prorrogaedo, 

respeitar-se-a o indice INPC/IBGE para a atualizagdo dos valores. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
12.1. 	Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitaedo: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame. 

12.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem 
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

12.3. 	Em caso de inexecueao do contrato, erro de execucao, execuedo imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, o fornecedor estara 
sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 2,5% por hora de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da contratacao, a 

partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do contrato; 

c) Multa de 1% sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer clausula ou 

condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na 

re incide ncia; 

d) Multa de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do contrato 

por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa do fornecedor, havendo a possibilidade de 

cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a inexecucao 

total do contrato. 
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III- Suspensao temporaria de participagan em licitagao e impedimento de contratar corn a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaraga o de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PLiblica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 

perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

12.4. As sangoes de suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de 
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambem 
ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao ern virtude de atos 

ilicitos praticados. 
12.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, ern que seja assegurado 

ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

12.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

12.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PUblica 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

12.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente de 
Licitagao. 

12.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levard em consideragao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

12.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

12.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
12.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

13. CLAUSULA DtkCIALA. "URQZ1FA  MEDIDAS ACAUTE,LADQFAg 
13.1. 	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. 

14. CLAUSULA IACTIK,A QUARTA - DA RESCISAO CONTRA'i  
14.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

14.1.1.0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagOes, projetos ou prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clOnsulas contratuais, especificagoes, projetos, 

cronogramas e prazos; 

14.1.3.A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao na entrega dos servicos, nos prazos estipulados; 

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servicos; 

14.1.5.A paralisagdo da entrega, sem justa causa e previa comunica ao a Administracao; 
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14.1.6.A subcontratagao total do seu servigos, a associagao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo, nao admitidas neste 

edital e no contrato; 

14.1.7.A subcontratagdo parcial do seu servicos, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragdo e autorizagao em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

14.1.9. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 

67 da Lei n° 8.666/93; 

14.1.10. A decretacao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

14.1.11.A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado; 

14.1.12. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execugdo do contrato; 

14.1.13.Razoes de interesse pdblico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
14.1.14. A supressao, por parte da Administragao, das aquisigOes, acarretando modificagdo do 

valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

14.1.15.A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administragao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbagdo da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente 

do pagamento obrigat6rio de indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizagoes e mobilizagOes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

14.1.16. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao 

decorrentes da aquisigao, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave 

perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento de suas obrigagOes ate que seja normalizada a situagao; 

14.1.17.A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou servicos para a entrega 

dos servicos, nos prazos contratuais; 

14.1.18. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugdo do contrato; 

14.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancoes penais cabiveis. 

14.1.20.- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 
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14.1.20.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagan 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

14.1.20.3. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta 

ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

14.2.Devolugdo da garantia; 

14.3. Pagamentos devidos pela execuedo do Contrato ate a data da rescisao. 

14.4. A rescisao por descumprimento das elausulas contratuais acarretara a execucao da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagees a ela devidos, 

bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados 

CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste instrumento. 

15.1CLAUSULA  l5tC1114 Qd114TA DOS CASOS OMISSU 

15.1.0s casos omissos ou situageles nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cifidigo de Defesa do 

Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 

1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante 

deste Contrato, independentemente de suas transcricees. 

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA HABILITACAO  

16.1. A Empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em 

compatibilidade corn as obrigagoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitagao e qualificaeao 

exigidas na Dispensa de licitaeao. 

.CLAUSULA  WnilA struck DA Pli I i1,1C2VcAd 
17.1. A publicagdo 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 util do 
mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

8. CL4LISULA DtCIMA OIT4VA DO  FORD  
18.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao 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 firm 	resente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma 

Capanema-PR, 15 de julho de 2019 

.,...1:17---,.-  
MARCOSa ESAR IGATON , 

Representant legal, 
M. HAW-TON & CIA TD - ME 

AMA` • BELL 

Prefeito Municipal 

Fornecedor 
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