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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 453/2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/ SERVICOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E 
PREMIER LTDA 

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

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

1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado 

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

empresa PREMIER LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.071.521/0001-30, AL 01, 75 COND 

4110 

	

	INDUSTRIAL - CEP: 84500000 - BAIRRO: NHAPINDAZAL Municipio de Irati/PR neste ato representada 

pelo(a) Sr(a)ANDREA BLANSKI BUHRER inscrito(a) no CPF n° 025.073.219-03, Portador(a) do RG n° 

5.762.616-0, doravante denominada CONTRATADO, vem firmar o presente Contrato nos termos das 

Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Dispensa de Licitactio N° 41/2019, que fazem parte 

integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condiceies a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. AQUISIcA0 DE MEDALHAS PARA PREMIAcOES DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO 

PARANAENSE DE CORRIDA DE ORIENTAcAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTAMENTE COM 0 DEPARTAMENTO DE TURISMO DE 
CAPANEMA - PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1. A empresa vencedora devera entregar os produtos solicitados em ate 20 ivinte) dias corridos 

apes a solicitacio feita pelo Departamento de Compras do Municipio de Capanema.  

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

Item COdigo Descricao do produto/servico Marca do Unida Quantid Preco Prego total 
do 
produto 
/ servioo 

produto de de 
medid 
a 

ade unitario 

1 57161 MEDALHA PERSONALIZADA PREMIER UN 350,00 8,2571 2.889,99 
PRODUZIDA EM ZAMAC, COM 07 
CM DE DIAMETRO E 3MM DE 
ESPESSURA, COM CORDAO 
SUBLIMADO PERSONALIZADO 
COM 20MM. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 

4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 

	

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; 
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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. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

	

5.1.1. 	Acompanhar e fiscalizar 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$ 2.889,99(Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e 

Noventa e Nove 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 administracao, materiais de consumo, seguro e 
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA  

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 4 (quatro) 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 25/09/2019 e 
encerramento em 24/01/2020. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado de forma parcelada conforme o pedido, 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. 

	

8.3. 	
0 pagamento somente sera efetuado apOs o recebimento definitivo dos objetos. 
Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos pertinentes 

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao 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 comprovaca6 da regularizacao 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 retencao 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 retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicOes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de 
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

	

8.7. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Order Bancaria de Credit°, mediante deposit° em 
conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou por outro meio 
previsto na legislagdo vigente. 
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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 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 Moraterios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice 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 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA  

9.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisicao correrao a conta de recursos especificos 
consi nados no Or amento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 
Dotacifies 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 1140 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.31.00.00 Do Exercicio 

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

competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucao do contrato e de tudo dara ciencia a 
Administraeao. 

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

10.2. 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 imperfeieOes 
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. 

10.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro preprio todas as ocorrencias relacionadas corn 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. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

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

1993. 

11.1.1. 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. 

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

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
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11.1.3. Em caso de prorrogagdo 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 prorrogagdo, 

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

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  

	

12.1. 	Comete infraedo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

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

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagdo falsa; 

c) 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 declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execueao 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 corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

	

12.3. 	Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execueao, execueao 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 hors de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o 

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

partir do qual estartl configurada a sua inexecuctio total; 

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

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

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

reincidencia; 

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

por ato unilateral-di Administraciio, motivado por culpa do fornecedor, havendo a possibilidade de 

cumulaciio corn as demais sancoes cabiveis; 

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

total do contrato. 

III- Suspensao . temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a 

Administraedo, por prazo nao superior a'02 (dois) anos; 
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IV- 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica  

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 sanceies de suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de 
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 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 licitagdo; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de atos 

ilicitos praticados. 
12.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditdrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que ihes 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 Administracao. 

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

12.8. As demais sancifies sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente de 
Licitacao. 

12.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em consideracao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bent como o dano causado a Administracao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

12.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicacao 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 sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

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

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUT4ADORAS 

	

13.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao PUblica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagdo. 

CLA.USUI DECIMA U: •TA-- D :SC 
14.1. Constituent motivo para rescisao do contrato: 

14.1.1.0 nao curnprimento de clausulas contratuais, especificacOes, projetos ou prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas 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 paralisagao da entrega, sem justa causa e previa comunicacao a Administragao; 
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14.1.6.A subcontratacao total do seu servicos, a associacao do contratado corn outrem, a 

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

edital e no contrato; 

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

Administraeao e autorizacao em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinaefies regulares da autoridade designada para 

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

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

67 da Lei n° 8.666/93; 

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

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

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

prejudique a execucao do contrato; 

14.1.13.Razeies de interesse pUblico 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 modificagao 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 pilblica, grave perturbagao da ordem 

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

do pagamento obrigatorio de indenizacties 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 piiblica, grave 

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

cumprimento de suas obrigagOes ate que seja normalizada a situacao; 

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

dos servicos, nos prazos contratuais; 

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

impeditiva da execucao do contrato; 

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

das sangifies 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 sera° 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 autorizagdo 

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 execugdo do Contrato ate a data da rescisao. 

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

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

bem como a ret.mgao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a 

CONTRATANTE, alern das sangOes previstas neste instrumento. 

15.1.0s casos omissos ou situagees nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposigees contidas na Lei no 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 transcricees. 

16.CLAUSULA DtCIMA. SEXTA - DA HABILITACAO  

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

compatibilidade corn as obrigagees por ek assumidas, todas as condicees de habilitagdo e qualificagao 

exigidas na Dispensa de licitagdo. 

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. 

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) vices, de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 25 de setembro de 2019 

0004440' 
ANDREA BLANSKI BUHRER 

Representante legal 
PREMIER LTDA 

Fornecedor 
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