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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 434/2019 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E CLAUDINA COMIRAN - ME 

Aos tres dias de setembro de 2019, o Municipio de Capanema, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza n° 1080 - centro, doravante denominado CONTRATANTE, representada 
pela seu Prefeito Municipal, Sr.AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alteracOes e do Decreto Municipal n° 4118/2007, em face da classificagao das 
propostas apresentada no Pregao Presencial n° 89/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve contratar 
a empresa classificada em primeiro lugar, abaixo qualificada, observadas as condigOes do Edital que 
rege o Pregao Presencial e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

CLAUDINA COMIRAN - ME, sediada na RUA PEDRO AMERICO, 3677 - CEP: 85770000, na 
cidade de Realeza/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 17.281.091/0003-45, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CLAUDINA COMIRAN, portador do RG n° 
e do CPF n° 867.278.009-44. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. AQUISIcA0 DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA USO DO 

CENTRO DE ATEKAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1. A empresa vencedora devera entregar o objeto em ate 10 Idezydias uteis apos a solicitagao 

por parte da secretaria; 

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

3.1. 0 ob eto devera ser entre true conforme discriminado abaixo: 
Item C6digo 

do 
produto 
/ servico 

Descricao do produto/servigo Marca do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantid 
ade 

Prego 
unitario 

Prego total 

1 56827 BATEDEIRA COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS MINIMAS: 
TIGELA COM CAPACIDADE DE 2 
LITROS, 3 VELOCIDADES, 
POTENCIA 270W. VOLTAGEM 110 
V, PRAZO DE GARANTIA DE 12 
MESES. 

BRITANIA UN 1,00 94,90 94,90 

2 56828 CAIXA DE SOM ATIVA, BIVOLT 
COM BATERIA RECARREGAVEL, 
MICROFONE SEM FIO ENTRADA 
USB/ SD, ENTRADA PARA P10 OU 
XLR. AUTO-FALANTE DE, NO 
MINIM°, 12 POLEGADAS. PRAZO 
DE GARANTIA DE 12 MESES. 

FRAHM UN 1,00 620,00 620,00 

3 56830 FORNO ELETRICO COM AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS: FORNO ELETRICO, 
CAPACIDADE 44 LITROS, 
AUTOLIMPANTE, COM BANDEJA 
COLETORA DE RESIDUOS, 
VOLTAGEM 110V, COM LUZ NO 

FISCHER UN 1,00 469,00 469,00 
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FORNO, PRAZO DE GARANTIA DE 
12 MESES. 

4 56829 FORNOS DE MICROONDAS, COM 
AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS MINIMAS: 
CAPACIDADE DE 21 LITROS, COR 
BRANCA, POTENCIA 700 WA TTS, 
DISPLAY DE LED, DIAMETRO DO 
PRATO DE 27CM, FUNCAO 
RELOGIO, 10 NIVEIS DE 
POTENCIA, TRAVA DE 
SEGURANCA ELETRONICA, 
VOLTAGEM: 110VOLTS, 
CLASSIFICACAO ENERGETICA 
"A". GARANTIA: DE 12 MESES. 

ELECTRO 
LUX 

UN 1,00 405,00 405,00 

5 56831 LIQUIDIFICADOR COM AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS: CAPACIDADE 2 
LITROS, 3 VELOCIDADES; 
POTENCIA 400W, CONSUMO 
0,4KW/H, TRAVA DE 
SEGURANCA, BOTAO DE 
LIMPEZA RAPIDA, COPO EM 
MATERIAL RESISTENTE. 
VOLTAGEM 110V, PRAZO DE 
GARANTIA DE 12 MESES. 

MONDIAL UN 1,00 105,00 105,00 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR  

	

4.1. 	Alem das obrigacOes contidas no edital da licitacao, o fornecedor obriga-se a: 
4.1.1. Efetuar a entrega dos objetos em perfeitas condigOes, acompanhado da respectiva 

nota fiscal constando detalhadamente as indicagOes da marca, fabricante e prazo de garantia; 
4.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes ao 

objeto da presente licitagdo; 
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 comprovagdo; 

4.1.4. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigacOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas 
condigoes autorizadas no Edital ou na minuta de contrato; 

4.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de 
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato (quando for o 
caso). 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

	

5.1. 	A CONTRATANTE obriga-se a: 
5.1.1. Receber provisoriamente os objetos, disponibilizando local, data e horario; 
5.1.2. Realizar a inspecao nos objetos, por meio de comissao designada, para fins de 

recebimento definitivo, emitindo o termo respectivo; 
5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagOes do fornecedor, 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$ 1.693,90 (Urn Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais 
e Noventa Centavos) 
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6.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro 
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

	

6.2. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 12_(doze) inielsee„ a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 03/09/2019 e 
encerramento em02 /09 /2020. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado conforme descrito no edital da licitacao. 

	

8.2. 	0 pagamento somente sera efetuado ap6s o recebimento definitivo dos objetos. 

	

8.3. 	Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara 
pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para 
pagamento iniciar sea apOs a comprovagao da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer 
onus para a Contratante. 
A nota fiscal devera ser emitida em nome do: undo Municipal de Sande de Capanema, CNPJ: 
09.157.931/0001-72, Endereco: Rua Aimores, n° 681, centro. Municipio: Capanema - PR, CEP: 
85.760-000. 

	

8.4. 	Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor 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. 0 fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado 
apresentacao de comprovagao, por meio de documento official, 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 deposito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou por outro 
meio previsto na legislacao 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 responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

8.9. 	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 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=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 
N = Ntimero 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. 0 recebimento dos objetos se dara de acordo corn o definido no edital da licitagao. 

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
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10.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao a conta de recursos 
especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo 
discriminada: 
Dotagoes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 2240 09.001.10.302.1001.2353 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 2260 09.001.10.302.1001.2353 303 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO  
11.1. A fiscalizagao do presente Contrato sera exercida pelo Sr. Ana Paula B.Facin Orso, 

funcionario da Secretaria Municipal de Saude , a qual competird dirimir as dtividas que surgirem no 
curso da execucao do contrato e de tudo dara ciencia a Administragao. 

11.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, 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 em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn a 
execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  
12.1. Eventuais alteragees contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei 8.666/93. 
12.1.1. 0 fornecedor ficara obrigado 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 inicial 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). 

12.1.3. 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 prorrogagao, 
respeitar-se-d o indice INPC/IBGE para a atualizagao dos valores. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
13.1. As infragOes e sangOes administrativas serao aquelas previstas no edital da licitacao. 

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. 

15.1. As causas de rescisao contratual estao previstas no edital da licitagao. 

10.2. 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 - Codigo 
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. 
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17.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 
providenciada pela CONTRATANTE, nos termos da lei. 

Ito 
18.1. As questOes decorrentes da utilizacao 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 firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so 
efeito. 

Capanema 03 de setembro de 2019 

AM CO BELL 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

CLAUDINA COMIRAN 
Representante Legal 

CLAUDINA COMIRAN - ME 
Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato nuigot de Sour•t, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 


