CONTRATO N.º 100/2017
Ref.: Pregão Nº 081/2017
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO E A
EMPRESA J.R. EHLKE & CIA. LTDA.
O Município de Rio Negro PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/000147, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Município de Rio Negro, Estado do Paraná, neste ato representada
por seu Prefeito Municipal, Senhor MILTON JOSÉ PAIZANI, inscrito no CPF/MF sob n.º 616.319.819-00, a
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa J.R. EHLKE & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, sita na Av. João Gualberto, n.º 1661, na cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
76.730.076/0001-34, neste ato representada por, JOSÉ ROMEU EHLKE, Representante Legal, inscrito no
CPF/MF sob n.º 027.853.159-87 a seguir denominada CONTRATADA , acordam e ajustam firmar o presente
Contrato, nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de Pregão 81/2017 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações
e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE
SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, conforme relação de itens abaixo:

Item

1

Qtde

1

Un.

un

Especificação

Preço
Unitário

Analisador hematológico. Equipamento totalmente automatizado. Sistema de
aspiração nos modos aberto e fechado com no mínimo 27 parâmetros, um
diagrama de dispersão, 3 histogramas, cálculo de índices hematimétricos.
Metodologia empregada poderá ser uma combinação de duas ou mais
metodologias a seguir relacionadas: - laser; - Impedância; - Citometria de fluxo; Citoquímica; - Óptico. Deve possuir velocidade de leitura de no mínimo 50
amostras por hora. Aviso de células anormais. Ligação bidirecional LIS, sem
manutenção diária. Possibilidade de impressão; Leitor de código de barras para a 70.000,0000
identificação completa das amostras processadas; Com conexão para monitores;
Impressora a laser; No break compatível com o equipamento; Voltagem
compatível com 220V; Computador com microprocessador. A empresa
fornecedora se responsabilizará pela instalação, treinamento e inserção de
protocolos necessários para o funcionamento. Garantia mínima de 12
meses.Marca: Mindray. Conforme demais especificações do edital bem como da
proposta de preços.

Preço
Total

70.000,00

Parágrafo Único: Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão 081/2017, juntamente com seus anexos e a
proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA VALOR CONTRATUAL
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a execução do objeto, emissão e entrega da Nota Fiscal
devidamente vistada indicando o aceite.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto, cujo programa de trabalho e elemento de Despesa específico
constará da respectiva Nota de Empenho, correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do
Município, conforme a seguir relacionados: 5139 - 5140
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
5.1 - O preço global para a execução do objeto será fixo.
5.2 - No caso de prorrogação do contrato, após transcorridos 12 (doze) meses de prestação dos serviços, a
contratada terá direito a correção monetária de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA –
IBGE ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo a ocorrência de caso fortuito devidamente
comprovado.
5.3 - O reequilíbrio-econômico financeiro do contrato somente será concedido mediante requerimento
fundamentado da contratada em que exponha e comprove a alteração das condições iniciais de prestação do
serviço por fato alheio à sua vontade, ficando desde já estabelecido que a alteração da remuneração ou de
direitos sociais dos empregados decorrente de convenção sindical será considerada como apta a ensejar o
reequilíbrio-econômico financeiro na exata proporção do acréscimo dos encargos.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO:
Conforme especificações do Edital, bem como da Proposta de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Executar o objeto na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais previstos na legislação vigente,
decorrentes da execução do presente contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINSTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 - Por atos ilícitos cometidos na licitação ou na execução do contrato, o Município, garantida a prévia defesa,
aplicará as seguintes sanções:
I – advertência ESCRITA.
II - Pelo inadimplemento total ou parcial do Contrato, independentemente de rescisão, a CONTRATADA ficará
sujeita, a critério do município, às seguintes penalidades:
a) Multa de até 10% (dez por cento) pela inexecução parcial do contrato, incidindo sobre o valor do saldo do
mesmo, na ocasião.
b) Multa de até 20% (vinte por cento) pela inexecução total do contrato, incidindo sobre o valor total do mesmo.
c) Pela inexecução total ou parcial do disposto no contrato e/ou seus anexos, ou por imperícia, poderá ser
rescindida a contratação, ficando a CONTRATADA impedida de participar de licitações realizadas pelo
MUNICÍPIO, pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo do disposto nos demais subitens deste item.
d) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas em conjunto com o disposto na Lei
8.666/93 e demais legislações pertinentes.
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e) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente moratório e o pagamento
delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato vier a
acarretar.
f) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas do pagamento
respectivo ou, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2 - O atraso injustificado da licitante vencedora, para executar o objeto, sujeitará à multa no valor de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato.
8.3 - Demais sanções previstas na legislação aplicável.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da
Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua assinatura, NÃO PODENDO
ser prorrogado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
A responsabilidade pelo acompanhamento deste contrato, conforme requisito do Sistema de Informações
Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (SIM-TCE), ficará a cargo da SECRETARIA DE
SAÚDE, Sra. Simone Angélica Vitorino Gondro, CPF nº 980.730.959-04.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e da legislação aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde — SESA, Mutuários
de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus
agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores,
além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição
e execução de contratos financiados pelo Banco1. Em consequência desta política, o Banco:
a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:
(i) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de
valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;
(ii) "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou
irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de
qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
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(iii) "prática colusiva"4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo
indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
(iv) "prática coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou
indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma
parte;
(v) "prática obstrutiva": significa:
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada,
para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento,
ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover
inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:
(b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou
qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores
e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a
qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos
recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas
durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua
ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou
conhecimento dessas práticas;
(d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção
cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a
outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado 7 subempreiteiro, consultor, fornecedor ou
prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo
Banco;
(e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores,
prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além
de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria
por profissionais designados pelo Banco.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negro PR, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias para
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Rio Negro, 10 de novembro de 2017.

MILTON JOSÉ PAIZANI
PREFEITO MUNICIPAL

José Romeu Ehlke
J.R. EHLKE & CIA. LTDA.
TESTEMUNHA(S):

_________________________________________
SIMONE ANGÉLICA VITORINO GONDRO
Secretária Municipal de Saúde

________________________________________
WILSON SCHEUER
Secretário Municipal da Fazenda, Indústria e
Comércio

_________________________________
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisição ou a execução do
contrato para obter vantagens indevidas.
Para os fins deste parágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de aquisição ou na execução do
contrato. Nesse contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que
examinam ou tomam decisões sobre aquisição.
Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao
processo de aquisição ou à execução do contrato; e o "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de aquisição ou a
execução do contrato.
Para os fins deste parágrafo, o termo "partes" refere-se aos participantes do processo de aquisição (inclusive funcionários
públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou
seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso às propostas de preço
ou demais condições de outros participantes.
Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de aquisição ou da execução do contrato.
Uma empresa ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para a outorga de um contrato financiado pelo Banco: (i) após a
conclusão do processo de sanção conforme os procedimentos do Banco, incluindo, inter alia, impedimento "cruzado", conforme
acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, como Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e através da
aplicação de procedimentos de sanção por fraude e corrupção em licitações corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em
decorrência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva em relação a um processo de sanção em trâmite.
Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço nomeado (nomes diferentes podem ser usados
dependendo do edital de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificação ou proposta
porque traz experiência e conhecimento específicos ou cruciais que permitem ao licitante cumprir as exigências de qualificação
para a licitação em tela; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário.
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