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TERMO DE CONTRATO Nº 366/2017 (4409) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2017 – PROCESSO Nº 200/2017 

 
Contrato Emergencial de Compras que 
entre si celebram o Município de União da 
Vitória e a empresa MERCADO KOSERA 
LTDA - ME. 

 
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. 
Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 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, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa MERCADO 
KOSERA LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada na Av. Paula Freitas, nº 4270, 
Bairro São Sebastião, União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 68.794.478/0001-74, neste ato representado por SÔNIA KOSERA, portadora da cédula 
de identidade nº 5.985.595-6 SSP/PR e CPF nº 638.092.739-53, a seguir denominado 
CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 com suas alterações, e legislação pertinente, assim como pelas condições da 
Dispensa de Licitação nº 28/2017 – Processo nº 200/2017, pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1- O presente Contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO, EMERGENCIAL, DE CESTAS BÁSICAS 
(TIPO 2 ) - MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO 
DA VITÓRIA - PR, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas na Dispensa de 

Licitação nº 28/2017 – Processo nº 200/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL 
2.1- O valor global do presente contrato é de R$ 53.580,00 (Cinquenta e três mil, quinhentos 
e oitenta reais), conforme detalhado abaixo: 
 

CESTA BÁSICA TIPO 2 - 600 (SEISCENTAS) UNIDADES 

ITENS QUE DEVEM COMPOR A CESTA BÁSICA TIPO 2 
QTD UNID. Especificações de cada Produto 

3 Pacote Arroz parboilizado – pacote de 1 Kg. 
3 Pacote Farinha de trigo especial tipo 1 – pacote de 1 Kg. 
3 Pacote Açúcar refinado – pacote de 1 Kg. 
3 Pacote Feijão classe preto, tipo 1, novo – pacote de 1 Kg. 
1 Pacote Sal iodado para consumo – pacote de 1 Kg. 
1 Pacote Macarrão tipo espaguete, 1 Kg. 
2 Pacote Leite em pó INTEGRAL, de 400 gramas. 
1 Pacote Café torrado moído, pacote 500 gramas. 
2 Pacote Biscoito doce sortido,pacote de 400 gramas. 
1 UNID. Óleo de soja refinado, embalagem PET com 900 ml. 
2 UNID. Fermento biológico- Embalagem com 10 gramas. 
1 UNID. Extrato de tomate, embalagem com 340 gramas. 
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1 Pacote Chá mate tostado, embalagem 250 gramas. 
2 Pacote Fubá, pacote de 01 Kg. 
2 UNID. Sardinha em óleo comestível. Embalagem de lata contendo 125g. 
2 UNID. Doce cremoso sabor uva. Embalagem plástica de 400 gramas. 
1 UNID. Creme dental, embalagem com 90 gramas. 
2 UNID. Sabonete em barra, embalagem com 90 gramas. 

1 UNID. Sabão comum em barra, embalagem com 200 gramas, pacote com 05 
unidades. 

1 UNID. Desinfetante - Embalagem de 02 litros. 

VALOR UNITÁRIO DA CESTA TIPO 2: R$ 89,30 (Oitenta e nove reais e trinta centavos). 

 
Parágrafo Único - No preço contratado estão incluídos todos os custos, despesas, impostos, 
encargos sociais, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados e 
a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, desde que o 
objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e especificações constantes do presente Contrato e Proposta da Contratada, após 
terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
3.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou. 
 
3.3. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão 
Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como 
condição à percepção do valor faturado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO 
4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 
2.057.3390.32 - 1000 - 385/2017   -   BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 
CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
5.1 - O preço ora contratado não sofrerá reajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1 - Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
6.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a. Efetuar o pagamento ajustado; 
b. Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular execução do contrato. 

 
6.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a. Fornecer o objeto de acordo com as disposições deste Contrato e dos documentos que o 
integram, e com estrita obediência da legislação em vigor; 

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.  
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e. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões nas quantidades do objeto de que trata o Edital, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, a critério da CONTRATANTE¸ assinando 
termo aditivo, no prazo da convocação, sob pena da aplicação das sanções constantes da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.  

 
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, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
8.1. A entrega do objeto será, conforme a necessidade e disponibilidade financeira do Município 
(Secretaria Municipal de Ação Social), quando solicitados, deverão ser entregues, no prazo máximo 
de até 03 (três) dias corridos contados do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
8.2. Todos os produtos componentes das cestas básicas, objeto deste contrato, deverão ter 
validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da entrega. 
 
8.3. O objeto deste Contrato deverá ser entregue no seguinte endereço: 
 
Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Visconde de Guarapuava, 15 - Centro, 
União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – fone: (42) 3522-4748, no horário das 
12h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira (não serão recebidas mercadorias fora 
deste horário). 
 
8.4. No momento do recebimento dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada e 
validade dos produtos, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles que estejam em 
desacordo com o pedido. 
 
8.5. 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. 
 
8.6. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 
 
CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no artigo 86 e 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor 
total do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
10.1 - O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
11.1 - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
12.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será 
feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO 
13.1 - A vigência do presente contrato será de 01 (um) mês, compreendidos entre 01/12/2017 
à 31/12/2017, ou até homologação do novo processo licitatório, 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. 
 
13.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a Prefeitura Municipal designará 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  
 
13.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade na execução do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do contrato. 
 
13.4. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória 
PR em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que 
concerne à execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
14.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.º 8.666/93, e dos princípios gerais 
de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 
15.1 - Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do 
Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, 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 duas vias rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 
 

União da Vitória - PR, 01 de dezembro de 2017. 
 
 

 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
SÔNIA KOSERA 

RG nº 5.985.595-6 SSP/PR 
CPF nº 638.092.739-53 

  HILTON SANTIN ROVEDA 
RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 
CPF/MF n.º 030.419.409-30 

Testemunhas:    
 
 

   
 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  
 

 
 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 
 


