CONTRATO N .º 80/2016
Ref.: Pregão Eletrônico Nº 81/2016
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO E A
EMPRESA ITACA EIRELI.
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 Itaca Eireli, pessoa jurídica de direito
privado, sita na Rua Luiz Altemburg Sênior, n.º 635, na cidade de Blumenau/ SC , inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 24.845.457/0001-65, neste ato representado por, Ismael Geovani Reichert, representante legal, inscrito no
CPF/MF sob n.º 010.021.359-66 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 Eletrônico 81/2016 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de móveis e equipamentos para Unidade Básica de
Saúde, conforme relação de itens abaixo:
Lote Item Qtde Un.
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Especificação
Fogão a gás 4 queimadores. Acendimento automático de mesa e
forno, mesa sobreposta ao painel, forno auto limpante, porta do
forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de
regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5
níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro
queimadores (sendo um “família”) isolamento térmico, válvula de
segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 220 V –
selecionável e ou automático. Totalmente adaptado ás normas do
INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no
INMETRO.

Preço
Unitário

Preço
Total

557,97

557,97

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 Eletrônico 81/2016, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL:
Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$
557,97 (quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após execução dos serviços/entrega dos produtos e o seu
devido aceite por servidor responsável designado.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
11.004.10.301.0007.2.087.4.4.90.52.08.00 – 4634 – Fonte 500
11.004.10.301.0007.2.087.4.4.90.52.12.00 – 4579 – Fonte 500
11.004.10.301.0007.2.087.4.4.90.52.33.00 – 4575 – Fonte 500
11.004.10.301.0007.2.087.4.4.90.52.34.00 – 4578 - Fonte 500
11.004.10.301.0007.2.087.4.4.90.52.35.00 – 4574 – Fonte 500
11.004.10.301.0007.2.087.4.4.90.52.42.00 – 4577 – Fonte 500
CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
O preço ora contratado não sofrerá reajuste.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
6.1. A contratada terá até 20 (vinte) dias a partir do recebimento da “Autorização de Compra” emitida pelo
departamento de compras do Município para ENTREGAR o bem acompanhado de Manual de Instruções em
Língua Portuguesa, Informação sobre da Rede de Assistência Técnica e Termo de Garantia do fabricante;
6.2. Os bens deverão ser entregues (após programação prévia) no seguinte local, todos na área Urbana do
Município de Rio Negro PR:
6.2.1. Local de entrega – Secretaria de Saúde - Praça João Pessoa, 130 – Centro – Rio Negro – PR .
6.2.2.

ENTREGA/INSTALAÇÃO AGENDADA: (47) 3642-1202 ramal 27 ou 19 – Setor de Compras da
Secretaria Municipal de Saúde.

6.2.3. Os produtos deverão ser entregues/instalados, livres de frete, descarga ou outros custos.
6.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias
úteis, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.4. Os itens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante aceite aposto na NF.
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.
6.6. A entrega será autorizada por documento denominado “Autorização de Compra”, emitido pelo
departamento de compras do Município.
6.7.

Para uma unidade serão utilizados Recursos do Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de
equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção
Primária à Saúde – APSUS, na modalidade de repasse Fundo a Fundo, através da Resolução 604/2015.
Esta unidade será necessária para equiparmos a nova Unidade de Saúde do Bairro Alto, que está em fase
de construção.

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) Prestar os serviços/entregar os produtos na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente
contrato;
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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 SANÇÕES
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

ADMINSTRATIVAS

PARA

O

CASO

DE

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.
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 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 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 Secretária Municipal de
Saúde.
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 Banco'. 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;
(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
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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'
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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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, 11 de outubro de 2016.

_____________________________________________
MILTON JOSÉ PAIZANI
PREFEITO MUNICIPAL

____________________________________________
ISMAEL GEOVANI REICHERT
ITACA EIRELI
TESTEMUNHAS:

_________________________________________
SIMONE ANGELICA VITORINO GONDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

_________________________________________
WILSON SCHEUER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

_________________________________
1.

Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisição ou a execução do
contrato para obter vantagens indevidas.
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2.

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.
3. 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.
4. Para os fins deste parágrafo, o termo "partes"Il 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.
5. Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de aquisição ou da execução do contrato.
6. 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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