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CONTRATO N.º 283/2017 - SEQUENCIAL N° 4288/2017 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR, COM A EMPRESA M.P BOGUT 
& CIA LTDA - ME. PARA O FIM QUE A SEGUIR SE 
DECLARA: 

 

O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  na Rua Dr. 

Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.967.760/0001-

71, neste ato representado por seu Prefeito, HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de 

identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, doravante 

denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa Empresa M. P. BOGUT & CIA LTDA 

ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada na Rua Prudente de Moraes, nº 101, Centro, 

Município de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-00, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

09.358.640/0001-42, neste ato representado pelo Sócio Administrador MARCELO PASQUALIN 

BOGUT, portador da cédula de identidade n° 5.781.114-5 - II/PR, inscrito no CPF sob o nº 

799.008.959-91, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital 

de Pregão Presencial n.º 116/2017 - PMUVA, Processo n.º 152/2017, em conformidade com o que 

preceitua a Lei Municipal N.º 4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, 

Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, aplicando–se, subsidiariamente, no 

que couber, a Lei n.º 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, e nas demais normas legais e 

regulamentares, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir 

ajustadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Presencial n.o 116/2017 - PMUVA – Processo 
n.º 152/2017, na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei 
Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1- O presente contrato tem por objeto: Fornecimento de equipamento e instalação de sistema de 
chamado de enfermagem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), órgão vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória – PR; conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

2.2 – Cabe destacar os quantitativos especificados no Anexo “I” são estimativas de consumo, não 

obrigando o Município à aquisição total. 
 
2.3 – O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de 
indenização. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1- O valor global do presente contrato é de R$ 3.063,77 (Três mil e sessenta e três reais e 

setenta e sete centavos), conforme detalhado abaixo: 

 

Lote nº 03 

ITEM Qtde. Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

17 01 UND SISTEMA DE CHAMADO DE 

ENFERMAGEM. CONTENDO: 

 Sistema de chamado de 

enfermagem, com 15 pontos 

de chamada e um painel 

central, com instalação inclusa. 

3.063,77 3.063,77 
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 Sistema de alarme de 

emergência, com 01 ponto de 

acionamento e sinal de áudio 

visual. 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 3.063,77 (três mil e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). 

 

Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, 
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a 

incidir sobre o objeto. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos quantitativos fornecidos pela CONTRATADA, em 
30 (trinta) dias após cada fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
nº.2.058.3390.30 - 499 - 202/2017   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.071.4490.52 - 1303 

- 231/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.045.3390.30 - 497 - 263/2017   -   MANUT. 
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1- Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO  

8.1– O produto será solicitado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde, a qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato; 
 
8.2 - O produto, objeto da presente licitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal 
de Saúde, no seguinte endereço: Rua Castro Alves, esquina com Rua Cel. João Gualberto 
– Centro, Município de  União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – No horário da 

8h30min às 12h00min e das 13h30 às 17:00min- Fone: 0xx-42-3522-2950, no prazo de 

até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de fornecimento. 
 
8.3 – No ato da entrega do produto serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se 
ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa 
vencedora do certame. 
 
8.4 - Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas 

as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.5 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 
57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 
8.6 – A entrega do material da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso II, alíneas 
“a” e “b” da Lei nº 8666/93.  
 
8.7 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.  
 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições avençadas, 
e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a. Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 

b. Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular execução do Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a. Entregar o objeto desta licitação no prazo designado no ato convocatório; 
b. Entregar o objeto desta licitação no local e prazo designado pela contratante; 

c. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 
execução do presente Contrato; 

d. 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; 
e. Responsabilizar-se pela boa qualidade dos produtos fornecidos; 
f. 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 DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
10.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 
57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
notificação feita pela CONTRATANTE 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
entrega dos produtos. 

b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da 

CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 
mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 

reabilitação. 
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, 
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes 
prazos e condições: 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e 
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade 

para licitar com o Município de União da Vitória. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
12.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
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c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO 
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por 
estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 

 
União da Vitória (PR), 29 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 
 

CONTRATADA 

MARCELO PASQUALIN BOGUT 

RG n° 5.781.114-5 - II/PR 

CPF sob o nº 799.008.959-91 

 

  CONTRATANTE 

HILTON SANTIN ROVEDA 

RG nº 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF/MF nº 030.419.409-30 

 

 

 

 

Testemunhas: 

   

    

 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  


