CO TRATO

.º 33/2016

Ref.: Pregão º 41/2016
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO E A
EMPRESA FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA
LTDA EPP
O Município de Rio Negro PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 76.002.641/0001-47, 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 Faccina Daltora Equipamentos de
Segurança Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Humberto de Campos, n.º 836, na cidade
de Lages/ SC , inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.584.756/0001-86, neste ato representado por, Luciano Cruz
Facina,representante legal, inscrito no CPF/MF sob n.º 014.379.819-76 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 41/2016 e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA
FOR ECIME TO DE EPI’S E U IFORMES, de acordo com o definido no edital, bem como na proposta
apresentada pela empresa quando do julgamento do mesmo.
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Especificação

Preço
Unitário

Preço
Total

Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 36.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 38.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 40.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 42.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 44.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 46.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 48.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 50.
Bermuda em brim, na cor azul marinho, 100% algodão, com bolso faca e dois bolsos
chapados na parte de trás, meio elástico na cintura, com passantes, fechamento
frente com zíper. úmero 52.
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 36, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 46, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
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DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 48, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 50, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 52, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 54, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 56, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "PREFEITURA MU ICIPAL
DE RIO EGRO".
Jaleco em brim, manga curta, cor azul marinho, 100% algodão, nº 48, com dois
bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior do lado esquerdo, com brasão
da Prefeitura Municipal de Rio egro, nas costas "VIVEIRO FLORESTAL".
Jaqueta de ylon impermeável, com zíper forrada ¾ cor verde musgo, com capuz,
Brasão da Prefeitura bordado na frente no lado esquerdo e no lado direito escrito
"Prefeitura Municipal de Rio egro - PR, Secretaria Municipal de Saúde", escrita
serigrafada na cor branca, nas costas "VIGILÂ CIA EM SAÚDE - COMBATE À
DE GUE".
Agasalho na cor verde musgo, conjunto com calça e casaco de taktel forrado, casaco
com zíper, forrado, na cor verde musgo com Brasão da Prefeitura bordado na
frente no lado esquerdo e no lado direito escrito "Prefeitura Municipal de Rio
egro - PR, Secretaria Municipal de Saúde", escrita serigrafada na cor branca, nas
costas "VIGILÂ CIA EM SAÚDE - COMBATE À DE GUE".
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Parágrafo Único: Integram e completam o presente termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão 041/2016, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGU DA – DO VALOR CO TRATUAL
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$
6.646,00 (seis mil seiscentos e quarenta e seis reais),
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CO DIÇÕES DE PAGAME TO
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após execução dos serviços/entrega dos produtos.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FI A CEIROS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos seguintes recursos financeiros:
3.3.90.30.28.00.00 – 4836 3.3.90.30.28.00.00 – 4805 3.3.90.30.28.00.00 – 4801 3.3.90.30.23.00.00 – 4916
3.3.90.32.99.09.00 – 4799 3.3.90.30.23.00.00 – 4806 3.3.90.30.23.00.00 – 4861 3.3.90.3023.00.00 – 4862
3.3.90.30.23.00.00 - 4863
CLÁUSULA QUI TA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
O preço ora contratado não sofrerá reajuste.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E CO DIÇÕES DE E TREGA:
6.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto conforme programação e solicitação feita pelo Departamento
de Licitações e Compras;
6.1.1 - O prazo de entrega do produto quando solicitado deve ser de no máximo 30 (trinta) dias corridos após
o recebimento da Autorização de Compra;
6.2 – A entrega do material deverá ser na sede da Prefeitura Municipal de Rio Negro, sem custo adicional,
estando este sujeito às devidas conferências quanto aos tamanhos e qualidade dos itens.
6.3 - A aquisição e entrega do Produto será autorizada pelo Município, por intermédio de documento
denominado “Autorização de Compra”.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPO SABILIDADES 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) Prestar os serviços/entregar os produtos na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 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;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SA ÇÕES
I ADIMPLEME TO CO TRATUAL

ADMI STRATIVAS
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O
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8.1 Por atos ilícitos cometidos na licitação ou na execução do contrato, o Município de Rio Negro, garantida a
prévia defesa, aplicará as seguintes sanções:
I – advertência ESCRITA.
II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado.
III - a licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não apresentar a
documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade (art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002).
8.2 As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 O atraso injustificado da licitante vencedora, para prestar os serviços /entregar os produtos , sujeitará à multa
no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato.
8.4 A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com o Município de Rio Negro pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
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8.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou
de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período.
CLÁUSULA O A – 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 Contratual 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.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRA SMISSÃO DE DOCUME TOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou carta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGU DA – DA VIGÊ CIA DO CO TRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (dose) meses, contados a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPA HAME TO DO CO TRATO
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 Secretario Municipal de
Administração, Planejamento e Coordenação Geral.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUI TA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negro, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores,
em 03 (três) vias para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Rio Negro, 08 de junho de 2016.

________________________________________________
MILTO JOSÉ PAIZA I
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________
LUCIA O CRUZ FACI A
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
CONTRATADA
TESTEMU HAS:
JOA I ASSIS PETERS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

WILSO SCHEUER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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