
Educar Móveis 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO- PR 
PREGÃO PRESENCIAL 62/2018 
a/e Jeane. 

Normélia Lottermann - EPP 
Rua Planalto,2100 Cep: 98.910-000 

Cnpj: 20.132.150/0001-66 lnc. Est.: 14 7/0051882 
Três de Maio - RS. Fone (55) 3535 3283 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

A empresa NORMELIA LOTTERMANN - EPP, inscrito no CNPJ no 20.132.150,A)OOl-66, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) TIAGO KRONBAUER FRITZEN, portador(a) da Carteira de 
Identidade no 9077523653.e do CPF no 010.248.180-63, Vem através deste pedir a prorrogação de 
prazo de entrega do Mobiliaria do pregão presencial 62/2018 em virtude da demora no fornecimento de 
matéria-prima (tubo de Aço) necessário para confeccionar o mobiliaria, pois a industria Fabricante não 
conseguir cumprir o prazo acordado para o envio dos produtos em contato com a mesma ela se 
justificou que a empresa não tinha os produtos em estoque conforme combinado sendo necessário a fabricação dos tubos de aço. 

Em virtude do exposto pedimos a prorrogação do prazo de entrega do mobiliário acima citado e 
nos comprometemos a entregar até no máximo dia 27/09/2018, 

Certos de sua compreensão, e renovando préstimos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição. 

Três de Maio/RS, 12 de Setembro de 2018 

Tiago Kronbauer Fritzen - Representante Legal 
NORMELIA LOTTERMANN 

Proprietária 



12/09/2018 

EF. PREGÃO 62/2018 
Email - jejuysouza@hotmail.com 

Gambetta Equipamentos <comercial.gambetta@gmail.com> 
qua 

Fara.Jeane Souza 

Boa tarde 

Viemos através deste comunicar que faremos as entregas do 
semana. no inicio da 

contato com a (ieane, r,o;e na parte da tarde explicamos que está faltando chegar as lixeiras seletivas mas a fábrica nos 
informou que estaria ficando pronta e que já estaria despachando por transportadora. 

Dúvidas fico a 

Att 

SONIA 

M J ij,9Jlt~i:J, Soruçôes imlustriais Me 
CNPJ N,!! 12.572.455/0001-14 INSC. EST.9069571597 
FONE: {45l Jlll.J~lli:M.8fl: oomerciail.gambetta@gmait.wm 
fim~m.: R. Rio Gramle do Sul, 402 B. lD Porto J.:Ymu:; 
r oiedo/f[ tm. 85906-140 

https://outlook,/ive.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 
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Educar Móveis 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO PR 

Normélia Lottermann - EPP 
Rua Planalto,2100 Cep: 98.910-000 

Cnpj: 20.132.150/0001-66 lnc. Est.: 147/0051882 
Três de Maio - RS. Fone (55) 3535 3283 

CARTA DE CORREÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2018 

Prefeitura Municipal de Planalto, inscrita no CNPJ de n. 76.460.526/0001-l 6, Praça São Francisco 
de Assis, 1583, Planalto/PR, CEP 85.750-000, Fone: (046) 3555-1331, vimos, através da presente, 
solicitar correção no que se refere ao lote 1, item 2 (dois): 

Onde se lê: 

marca REIFLEX, 

leia-se: 

marca SERFLEX. 

Os demais itens e infonnações pennanecem inalterados. 

Três de Maio, 19 de setembro de 2018. 

Tiago Kronbauer Fritzen - Representante Legal 
NORMELIA LOTTERMANN 

Proprietária 



,,. 20/091?018 
Email - Jeane Souza - Outiook 

RES: Carta de Correção 

Tiago - REIFLEX < reiflexvendas@terra.com.br> 
Qua 19/09/2018, 20:49 
Para: 'Jeane Souza' <jejuysouza@hotmail.com > 

Boa tarde Jean e l ! l 

O motivo é o equivoco por parte de nosso representante na hora de colocar a Marca na Proposta pois a Marca Reiflex 
não é fabricante de colchonetes 

Qualquer duvida estou a disposição 

Art. 

www.reiflex.com.br 

De: Jeane Souza [mailto:jejuysouza@hotmail.com] 
Enviada em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 17:13 
Para: Tiago - REIFLEX 
Assunto: RE: Carta de Correção 

Boa tarde, eu preciso que vc me justifique o porque da troca ... 
Qual o motivo ... 
Para que eu veja se ficará tudo ok. 

Obrigada 
Jeane Maria de Souza 
46 3555-8100 
46 999783286 

* 

De: Tiago - REIFLEX <reiflexvendas@terra.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 11:54 
Para: jejuysouza@hotmail.com 
Assunto: Carta de Correção 

Bom Dia Prezada Jean e ! ! ! 

Em anexo segue Carta de Correção, favor juntar ao processo. 

Obrigado 

Obs. Favor confirmar o recebimento. 

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/ AQMkADAwATYOMDABL T gwNWMtZG/zYyOwMAltMDAKAEY MAOqu8fPITQNQlwh23tfLSOAAQcAdF%2Fe... 1 /2 



..- 201091·.1018 Email - Jeane Souza - Outlook 

Atenciosamente, 

www.relflex.com.br 

ANABAIOTTO 

OA&!RS 112.619 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 206/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: DIGITO INFORMATICA LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n." 00.061.511/0001-13, com sede à Rua Castro Alves, 2161, centro, Município de 
Cascavel, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o Sr. ANTONIO DE 
JESUS BASSI, brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 188894637 e do CPF sob n.º 
301.633.909-91, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, pelas 
partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 

KITMER l300ml IUN 
Quantidade jPreço 

1.410,00 

Modelo Preço total 
01 Cumbuca 52 mm altura - 

espessura 2,0 mm - diâmetro 
(boca 111 mm base 70mm) - 
capacidade 300111! 

300 14,70 

TOTAL 
1.410,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 1.410,00 (hum mil 
quatrocentos e dez reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 

Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da C01','TRA TADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 

f 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % ( um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁ VEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

, . .( 

\ ""(-l>. _,,_/,, -t- 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
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Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000- Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

r 
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

•.•• ? / // \ / , // /l(v _.; t""".._..--1.;, S?"' e·...- {, 
/ MUNICÍPIO OE: PL.ANALTO 

INÁCIO JOSÉ WERLE 

Planalto, 01 de agosto de 2018. 

--~ '> --.·.·.··.·.··. / . r-·-··---; _ 
DIGITO lNFORMATICA L TOA~ 
ANTONIO DE JESUS BASSI 

TESTEMUNHAS 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 206/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: DIGITO INFORMATICA LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.º 00.061.511/0001-13, com sede à Rua Castro Alves, 2161, centro, Município de 
Cascavel, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o Sr. ANTONIO DE 
JESUS BASSI, brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 188894637 e do CPF sob n.º 
301.633.909-91, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, pelas 
partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos. obrigações 
e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos. mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Cumbuca 52 mm altura - 
espessura 2,0 mm - diâmetro 
(boca 111 mm base 70mrn) - 
capacidade 300ml 

Modelo !Unidade !Quantidade !Preço 
1.410,00 

Lote 01 
Preço total 

01 KITMER l300rnl IUN 1300 14,70 

TOTAL 1.410,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
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Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 1.410,00 (hum mil 
quatrocentos e dez reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
( décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA- DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 

_) r-' 
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Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA-DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1020 07.121.12.361.1201.2036 
Destinação de recurso 

4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
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2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

( 
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas . 

. ·\ - ,, - " I, 
~---·· .· <'.""' .• <. (. • l. ·-'·-~ 1., ' .• -~ !,\ 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE DfÇiITO INFORMA TICA L TOA~ ME, 

ANTONIO DE JESUS BASSI 

TESTEMUNHAS 

······················································· ························································ 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 216/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 27.821.705/0001-26, com sede à Av. Leitão da Silva, 
765, sala 302, Gurijica, Cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, ato representado pela 
Administradora a Sra. MARLI ANDERLE BAGATOLI brasileira, comerciante, portadora 
do RG n.º 4072964 e do CPF sob n.º 025.036.519-76, residente e domiciliada na Cidade de 
Vitoria, Estado do Espirito Santo, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente 
contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como 
pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 

01 !Fogão industrial 06 PROGÁS - JUN 
bocas com PMSD603 + 
queimadores duplos e BANHO 
ltorno de câmara com MARIA 
Fogão industrial 
central de 6 bocas 
com forno e torneiras 
de controle em dois 
lados opostos, fixadas 
em tubo de 
alimentação 
(gambiarra), 
alimentado por GLP 
(gás liquefeito de 
petróleo) ou gás 
natural, e com 
queimadores dotados 
de dispositivo 

2 1.665,00 13.330,00 
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supervisor de chama. 
O tamanho das bocas 
será de 30x30cm e 3 
queimadores simples 
sendo 3 queimadores 
duplos c/ chapa ou 
banho maria e 
e/forno. 4 pés em 
perfil L de aço inox e 
sapatas reguláveis 
constituídas de base 
metálica e ponteira 
maciça de material 
polimérico, fixadas de 
modo que o 
equipamento fique a 
aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 
83x107x84 cm 
(AxlxP) 

1 02 Fogão de 04 bocas de BRASLAR- UN 1 400,00 400,00 
uso doméstico - linha SIRIUS PLUS 
branca (FG2) Volume 
do forno: 62,3 litros 
Classificação 
Energética: Mesa/ 
forno: NB 
Mesa: 
Queimador normal 
(1,7 kW):3 
Queimador família (2 
kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 
2,4 
Dimensões 
aproximadas: 87x 51x 
63 cm (AxlxP) 
Peso aproximado: 
28,4 Kg 

1 03 Microondas 30L - MIDEA- LIVA UN 2 420,00 840,00 
Linha Branca (MI) 
Forno de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 
30 litros, resultado do 
produto das 
dimensões internas 

"""' --- 
\ ~·~·~ :... . .A·- -1"' r-· '"'' 2 .. ; 
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da cavidade do 
equipamento. 
Características 
construtivas: 
Gabinete monobloco 
em aço galvanizado 
revestido interna e 
externamente com 
pintura eletrostática 
em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle 
digital com funções 
pré-programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor 
central, dotada de 
puxador e/ou tecla de 
abertura. 
Dispositivos e travas 
de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em 
vidro. 
Dimensionamento da 
fiação, plugue e 
conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de 
alimentação com 
certificação 
INMETRO. 
Voltagem: 110V ou 
220V (conforme 
demanda). 
Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação 
(rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação 
INMETRO. 

1 04 Batedeira planetária MANA- UN 2 4.290,00 8.580,00 20L (BT2) Batedeira BPM20ST 
planetária industrial, 
com capacidade para 
20 litros, fabricada em 
conformidade com a 
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Norma 
Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 - 
Segurança no 
Trabalho em 
Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e 
tolerância: 
Altura: 764mm 
Comprimento: 51 ?mm 
Largura: 374mm 
Tolerância: +/- 15% 
Características 
construtivas: 
Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, 
com fino acabamento 
em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Sistema de 
engrenagens 
helicoidais. 
Com três níveis de 
velocidade. 
Sistema de troca de 
velocidade 
progressiva com polia 
variadora. 
Com batedor espiral, 
batedor raquete, 
batedor globo e 
escorregador para 
ingredientes. 
Grade de segurança 
que desliga a 
máquina ao ser 
levantada. 
Protetor de recipiente 
que proporciona 
segurança 
operacional. 
Temporizador de 15 
minutos. 
Proteção e velocidade 
inicial "antiplash. 
Acessóriosinciusos. 
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Voltagens (V): 
230/60/1. 
Motor: Y, HP. 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Cordão de 
alimentação (rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 

1 05 Multiprocessador de PHILCO -ALL UN 9 197,50 1.777,50 
Alimentos (MT) IN ONE 
Multiprocessador de 
alimentos, com 
lâminas 
multifuncionais, 
modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 
2 litros de 
ingredientes líquidos 
ou 3 kg de massa. 
Características 
construtivas: 
Lâminas 
multifuncionais 
fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, 
com capacidade 
aprox. para 2 litros de 
ingredientes líquidos 
ou 3kg de massa. 
Tampa da tigela com 
bocal largo para 
absorver frutas, 
legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de 
velocidade e função 
pulsar que permita o 
controle preciso da 
duração e frequência 
do processamento. 
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Segurança: detecção 
de tampa e tigela e 
freio mecânico de 
1,5s. 
Cabo com 
armazenamento 
integrado. 
Base firme com pés 
antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência 
de 700W. 
Voltagem: 11 OV e 
220V. 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Cordão de 
alimentação (rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 
Os acessórios devem 
combinar com a cor 
da velocidade; e 
possibilitar a limpeza 
em lava louças. 
!Acessórios: 
batedor para mistura 
de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em 
aço inoxidável para 
carnes, legumes e 
verduras; 
2 discos de metal 
para ralar e picar em 
pedaços finos e 
médios; 
liquidificador (jarra) 
com tampa, com 
capacidade para 1,5 
litros para misturar, 
triturar e mexer 
ingredientes variados; 
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1 disco emulsificador 
para preparar 
alimentos como clara 
em neve e 
maionese. 

1 06 Purificador de água LIBELL - UN 5 419,00 2.095,00 
refrigerado (PR) ACQUAFLEX 
Purificador/bebedouro HERMETICO 
de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de 
água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo 
de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de 
tratamento através de 
elementos filtrantes 
que removem os 
particulados da água 
e o cloro livre. 
Compressor interno 
com gás refrigerante 
conforme legislação 
vigente. 
Botão de 
acionamento 
automático do tipo 
fluxo contínuo, com 
regulagem 
para diferentes níveis 
de temperatura 
(natural, fresca ou 
gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou 
ajustável para 
recipientes de 
diversos tamanhos. 
Câmara vertical de 
filtragem e 
purificação. 
Corpo em aço inox ou 
aço carbono com 
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tratamento 
anticorrosivo e 
acabamento em 
pintura eletrostática a 
pó. 
Painel frontal em 
plástico ABS de alta 
resistência com 
proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 
Litros de água/ hora. 
Pressão de 
funcionamento: 3 a 40 
m.c.a (0,3 kgf/cm2 à 4 
kgf/cm2). 

Temperatura de 
trabalho: 03 à 40° e. 
Componentes para 
fixação e instalação: 
- canopla; conexões 
cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; 
redutor de 
vazão; adaptadores 
para registro: flexível 
e mangueira. 
Produto de 
certificação 
compulsória, o 
equipamento deve 
possuir selos 
INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente, 
inclusive, com 
eficiência 
bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado 
no processo de 
refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo de 
Montreal de 1987; 
Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, 

1 
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13 de 1995, Decreto 
Estadual nº41.269 de 
10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 
2000. É desejável e 
preferencial que o gás 
refrigerante tenha 
baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial 
de Aquecimento 
Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o 
gás refrigerante 
"R600a". 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação, 
estando de acordo 
com a 
determinação da 
portaria lnmetro nº 
185, de 21 de julho de 
2000, que determina 
a obrigatoriedade de 
todos os produtos 
eletroeletrônicos se 
adaptarem ao novo 
padrão de plugues e 
tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 ° de 
[aneiro de 2010. 
Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação 

1 07 Bebedouro elétrico LIBELL - UN 5 640,00 3.200,00 conjugado - Duas PRESS SIDE 
colunas - (BB1) 
Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo 
pressão, com 2 
colunas, acessível, 
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com 
capacidade 
aproximada de 6 litros 
por hora (40 
pessoas/h aprox.) e 
certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e 
tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte 
conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características 
construtivas: 
Pia em aço inox AISI 
304 polido, bitola 24 
(0,64mm de 
espessura), com 
quebrajato. 
Gabinete em aço inox 
AISI 304. 
Torneira: em latão 
cromado de suave 
acionamento, com 
regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) 
torneiras de jato 
inclinado para boca e 
01 (uma) torneira em 
haste para copo. 
Reservatório de água 
em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de 
espessura, 
com serpetina 
(tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) 
externa, com 
isolamento em 
poliestireno 
expandido. 
Filtro de carvão 
ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com 
controle automático 
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de temperatura de 4° 
a 15ºC 
Compressor de 1/10 
de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de 
sistema (desligamento 
automático em caso 
de 
superaquecimento do 
sistema). 
Dreno para limpeza 
da cuba. 
Ralo sinfonado que 
barra o mau cheiro 
proveniente do 
esgoto. 
Voltagem: compatível 
com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade 
aproximada: 6 litros 
por hora (40 
pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos 
vivos, arestas ou 
quaisquer outras 
saliências cortantes 
ou perfurantes de 
modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser 
acessível, em 
conformidade à NBR 
9050/2005, no que 
couber. 
Produto de 
certificação 
compulsória, o 
equipamento deve 
possuir selos 
INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente, 
inclusive com 
eficiência 
bacteriológica 
"APROVADO". 
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O gás a ser utilizado 
no processo de 
refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo de 
Montreal de 1987; 
Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, 
Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto 
Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 
2000. É desejável e 
preferencial que o gás 
refrigerante tenha 
baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial 
de Aquecimento 
Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o 
gás refrigerante 
"R600a". 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação, 
estando de acordo 
com a 
determinação da 
portaria lnmetro nº 
185, de 21 de julho de 
2000, que determina 
a obrigatoriedade de 
todos os produtos 
eletroeletrônicos se 
adaptarem ao novo 
padrão de plugues e 
tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 º de 
Uaneiro de 2010. 
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Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação. 

1 08 Aparelho de Ar ECOBLU - UN 5 1.190,00 5.950,00 
Condicionado Split EBE(1)12QF 
12.000 BTUS Tipo 1 
- 12.000 BTUS 
Modelo Split High 
Wall 
Tipo de ciclo 
Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti- 
bactéria 
Vazão de Ar No 
mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e 
Swing 
Voltagem 220 V 

TOTAL 
126.172,50 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 26.172,50 (vinte e 
seis mil, cento e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos). daqui por diante denominado 
"VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 

13 
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Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O (dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em confonnidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 

Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim corno em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
corninações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
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5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
··"\ 
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Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000-Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
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supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, 01 de agosto de 2018. 

MUNICÍPIÕDE PLANALTO 
fNÁCIO JOSÉ WERLE 

- 
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TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRlGERAÇÀO EIRELI - 
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MARLI ANDERLE BAGATOLI 

TESTEMUNHAS ·-" ' 

.· , . . C ··"u1l .. l 
.; ' .1 ' . ' l' '- ''\:.:""···'··'r>·············· •··············· 

' ·' ~!' ) --· ) ,, 1 •• 
/ li ··,r· v, e l s · ' · r r , " 1 l/ü/( ~- ' ,, ,· 1·,"' ·-..., rt· ·1 ·i< . , t' 1 . ?!?· 

19 



MUNICIP/0 DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 216/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 27.821.705/0001-26, com sede à Av. Leitão da Silva, 
765, sala 302, Gurijica, Cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, ato representado pela 
Administradora a Sra. MARLI ANDERLE BAGATOLI brasileira, comerciante, portadora 
do RG n.º 4072964 e do CPF sob n.º 025.036.519- 76, residente e domiciliada na Cidade de 
Vitoria, Estado do Espírito Santo, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente 
contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como 
pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 

01 !Fogão industrial 06 PROGÁS - 
bocas com PMSD603 + 
queimadores duplos e BANHO 
forno de câmara com MARIA 
Fogão industrial 
central de 6 bocas 
com forno e torneiras 
de controle em dois 
lados opostos, fixadas 
em tubo de 
alimentação 
(gambiarra), 
alimentado por GLP 
(gás liquefeito de 
petróleo) ou gás 
natural, e com 
queimadores dotados 
de dispositivo 

UN 2 1.665,00 13.330,00 
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supervisor de chama. 
O tamanho das bocas 
será de 30x30cm e 3 
queimadores simples 
sendo 3 queimadores 
duplos e/ chapa ou 
banho maria e 
e/forno. 4 pés em 
perfil L de aço inox e 
sapatas reguláveis 
constituídas de base 
metálica e ponteira 
maciça de material 
polimérico, fixadas de 
modo que o 
equipamento fique a 
aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 
83x107x84 cm 
(AxlxP) 

1 02 Fogão de 04 bocas de BRASLAR- UN 1 400,00 400,00 
uso doméstico - linha SIRIUS PLUS 
branca (FG2) Volume 
do forno: 62,3 litros 
Classificação 
Energética: Mesa/ 
forno: NB 
Mesa: 
Queimador normal 
(1,7 kW):3 
Queimador família (2 
kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 
2,4 
Dimensões 
aproximadas: 87x 51x 
63 cm (AxlxP) 
Peso aproximado: 
28,4 Kg 

1 03 Microondas 30L - MIDEA- LIVA UN 2 420,00 840,00 
Linha Branca (MI) 
Forno de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 
30 litros, resultado do 
produto das 
dimensões internas 
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da cavidade do 
equipamento. 
Características 
construtivas: 
Gabinete monobloco 
em aço galvanizado 
revestido interna e 
externamente com 
pintura eletrostática 
em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle 
digital com funções 
pré-programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor 
central, dotada de 
puxador e/ou tecla de 
abertura. 
Dispositivos e travas 
de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em 
vidro. 
Dimensionamento da 
fiação, plugue e 
conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de 
alimentação com 
certificação 
INMETRO. 
Voltagem: 11 OV ou 
220V (conforme 
demanda). 
Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação 
(rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação 
INMETRO. 

1 04 Batedeira planetária MANA- UN 2 4.290,00 8.580,00 
20L (BT2) Batedeira BPM20ST 
planetária industrial, 
com capacidade para 
20 litros, fabricada em 
conformidade com a 

1 
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Norma 
Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 - 
Segurança no 
Trabalho em 
Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e 
tolerância: 
!Altura: 764mm 
Comprimento: 517mm 
Largura: 374mm 
Tolerância: +/- 15% 
Características 
construtivas: 
Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, 
com fino acabamento 
em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Sistema de 
engrenagens 
helicoidais. 
Com três níveis de 
velocidade. 
Sistema de troca de 
velocidade 
progressiva com polia 
variadora. 
Com batedor espiral, 
batedor raquete, 
batedor globo e 
escorregador para 
ingredientes. 
Grade de segurança 
que desliga a 
máquina ao ser 
levantada. 
Protetor de recipiente 
que proporciona 
segurança 
operacional. 
Temporizador de 15 
minutos. 
Proteção e velocidade 
inicial "antiplash. 
Acessórios inclusos. 

/ 
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Voltagens (V): 
230/60/1. 
Motor: Y, HP. 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Cordão de 
alimentação (rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 

1 05 Multiprocessador de PHILCO -ALL UN 9 197,50 1.777,50 
Alimentos (MT) IN ONE 
Multiprocessador de 
alimentos, com 
lâminas 
multifuncionais, 
modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 
2 litros de 
ingredientes líquidos 
ou 3 kg de massa. 
Características 
construtivas: 
Lâminas 
multifuncionais 
fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, 
com capacidade 
aprox. para 2 litros de 
ingredientes líquidos 
ou 3kg de massa. 
Tampa da tigela com 
bocal largo para 
absorver frutas, 
legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de 
velocidade e função 
pulsar que permita o 
controle preciso da 
duração e frequência 
do processamento. 

1 

5 



MUN/CIP/0 DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Segurança: detecção 
de tampa e tigela e 
freio mecânico de 
1,5s. 
Cabo com 
armazenamento 
integrado. 
Base firme com pés 
antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência 
de 700W. 
Voltagem: 110V e 
220V. 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Cordão de 
alimentação (rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 
Os acessórios devem 
combinar com a cor 
da velocidade; e 
possibilitar a limpeza 
em lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura 
de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em 
aço inoxidável para 
carnes, legumes e 
verduras; 
2 discos de metal 
para ralar e picar em 
pedaços finos e 
médios; 
liquidificador (jarra) 
com tampa, com 
capacidade para 1,5 
litros para misturar, 
triturar e mexer 
ingredientes variados; 
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1 disco emulsificador 
para preparar 
alimentos como clara 
em neve e 
maionese. 

1 06 Purificador de água LIBELL - UN 5 419,00 2.095,00 
refrigerado (PR) ACQUAFLEX 
Purificador/bebedouro HERMETICO 
de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de 
água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo 
de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de 
tratamento através de 
elementos filtrantes 
que removem os 
particulados da água 
e o cloro livre. 
Compressor interno 
com gás refrigerante 
conforme legislação 
vigente. 
Botão de 
acionamento 
automático do tipo 
fluxo contínuo, com 
regulagem 
para diferentes níveis 
de temperatura 
(natural, fresca ou 
gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou 
ajustável para 
recipientes de 
diversos tamanhos. 
Câmara vertical de 
filtragem e 
purificação. 
Corpo em aço inox ou 
aço carbono com 
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tratamento 
anticorrosivo e 
acabamento em 
pintura eletrostática a 
pó. 
Painel frontal em 
plástico ABS de alta 
resistência com 
proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 
Litros de água/ hora. 
Pressão de 
funcionamento: 3 a 40 
m.c.a (0,3 kgf/cm2 à 4 
kgf/cm2). 

Temperatura de 
trabalho: 03 à 40° e. 
Componentes para 
fixação e instalação: 
- canopla; conexões 
cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; 
redutor de 
vazão; adaptadores 
para registro: flexível 
e mangueira. 
Produto de 
certificação 
compulsória, o 
equipamento deve 
possuir selos 
INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente, 
inclusive, com 
eficiência 
bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado 
no processo de 
refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo de 
Montreal de 1987; 
Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, 
Resolução Conama nº 
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13 de 1995, Decreto 
Estadual nº41.269 de 
10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 
2000. É desejável e 
preferencial que o gás 
refrigerante tenha 
baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial 
de Aquecimento 
Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o 
gás refrigerante 
"R600a". 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação, 
estando de acordo 
com a 
determinação da 
portaria lnmetro nº 
185, de 21 de julho de 
2000, que determina 
a obrigatoriedade de 
todos os produtos 
eletroeletrôn icos se 
adaptarem ao novo 
padrão de plugues e 
tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 º de 
janeiro de 201 O. 
Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação 

1 07 Bebedouro elétrico LIBELL - UN 5 640,00 3.200,00 
conjugado - Duas PRESS SIDE 
colunas - (BB1) 
Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo 
pressão, com 2 
colunas, acessível, 

1 .. 
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com 
capacidade 
aproximada de 6 litros 
por hora (40 
pessoas/h aprox.) e 
certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e 
tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte 
conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características 
construtivas: 
Pia em aço inox AISI 
304 polido, bitola 24 
(0,64mm de 
espessura), com 
quebrajato. 
Gabinete em aço inox 
AISI 304. 
Torneira: em latão 
cromado de suave 
acionamento, com 
regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) 
torneiras de jato 
inclinado para boca e 
01 (uma) torneira em 
haste para copo. 
Reservatório de água 
em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de 
espessura, 
com serpetina 
(tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) 
externa, com 
isolamento em 
poliestireno 
expandido. 
Filtro de carvão 
ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com 
controle automático 

10 
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de temperatura de 4° 
a 15ºC 
Compressor de 1 /1 O 
de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de 
sistema ( desligamento 
automático em caso 
de 
superaquecimento do 
sistema). 

' 
Dreno para limpeza 
da cuba. 
Ralo sinfonado que 
barra o mau cheiro 
proveniente do 
esgoto. 
Voltagem: compatível 
com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade 
aproximada: 6 litros 
por hora (40 
pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos 
vivos, arestas ou 
quaisquer outras 
saliências cortantes 
ou perfurantes de 
modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser 
acessível, em 
conformidade à NBR 
9050/2005, no que 
couber. 
Produto de 
certificação 
compulsória, o 
equipamento deve 
possuir selos 
INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente, 
inclusive com 
eficiência 
bacteriológica 
"APROVADO". 

1 
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O gás a ser utilizado 
no processo de 
refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo de 
Montreal de 1987; 
Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, 
Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto 
Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 
2000. É desejável e 
preferencial que o gás 
refrigerante tenha 
baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial 
de Aquecimento 
Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o 
gás refrigerante 
"R600a". 
Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação, 
estando de acordo 
com a 
determinação da 
portaria lnmetro nº 
185, de 21 de julho de 
2000, que determina 
a obrigatoriedade de 
todos os produtos 
eletroeletrônicos se 
adaptarem ao novo 
padrão de plugues e 
tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 ° de 
[aneíro de 201 O. 
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Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação. 

1 08 Aparelho de Ar ECOBLU - UN 5 1.190,00 5.950,00 
Condicionado Split EBE(1)12QF 
12.000 BTUS Tipo 1 
- 12.000 BTUS 
Modelo Split High 
Wall 
Tipo de ciclo 
Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti- 
bactéria 
Vazão de Ar No 
mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e 
Swing 
Voltagem 220 V 

TOTAL 
26.172,50 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/201 8, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA- VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 26.172,50 (vinte e 
seis mil, cento e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos). daqui por diante denominado 
"VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 

-"--~e ·-~· 
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Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA- DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo > Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. _.,,. 
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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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

í j 
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Administração Pública, pelo prazo de até 5 ( cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
c) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
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5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁ VEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
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Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n'' 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUl\lCAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
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supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, O 1 de agosto de 2018. 

,-r ' 1: .. --r-~- .. :.. .. .t _ __..,... .. -\'.,..-~· ~ ._ . ..,._.,,...._ .• ,,,,.L( 

(-MUNICIPIO .DE PLANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

/ i r I I 1· i [ , ,f, )__,. __ - 
TOPCLíMA SISTEMAS DE1REFR1GERAÇÀO EIRELI - 
EPP 
MARLI A\IDERLE BAGA TOLI 

TESTEMUNHAS 
/? 

(.--\ J r . ! ("/ 

.. /': "~. ·., l .(j 
O••• O O Or•'• • O O O; .i:.~~ ,:1:,;:·::: • O O O 

J r 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 213/2018 
PREGJ\O PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MlJNlClPIO DE PLANALTO. pessoa jurídica de direito Público 
Interno. com sede à Praça São Francisco de Assis. n" 1583. inscrito nu CNPJ n'' 
76.460.526/0001-1 ó, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal. senhor 
IN!\.CIO .JOSt'.~ \VERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções. brasileiro, casado. 
residente e domiciliado neste \lunieípio ele Planalto. Estado cio Paraná, portador da Cédula ele 
Identidade RG nu 5.846.233-0 e elo CP! :\11· sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: NORMELIA LOTTERMANN - EPP devidamente inscrita no Cl\PJ sob 
n." 20.132.150/()()() 1-66. com sede él Rua Planalto. 2100. distrito industrial, Cidade de Três de 
lvlaio. estudo do Rio Cirande du Sul. ato representado pela Administradora a Sra. 
i\ORMELIA LOTTEl{(VlANN, brasileira. comerciante. portadora cio RG n." 9009740251 e 
do CPF sob n." 283.(J55.J,+0-53. residente e domiciliada na Cidade ele Três ele Maio. Esrudo 
do Rio Grande do Sul. pelas partes contratantes. fica acertado e ajustado o presente contrato. 
que se regere\ nos termos da Lei 11º 8.666/93. de 21 ele junho ele 1993. assim como pelas 
condições cio Edital de Pregão Presencial :\º 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas. 
definidoras de direitos. obtigações e responsabilidades elas partes. 

CLAUSULA PRiMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é' a aquisrcao equipamentos. mobília. eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Lducação Infantil Estação do Aprender elo Município de Planalto 
PR. nus condico.s lixadas nas cláusulas a seguir: 

i-;---- ------ --------- -~-~~---~-- ~ 
u.ore OI 

Marca 
l 6cl.OO IL) 8-\0.00 

l.ote llrem [Produto Serviço 

! il llL'.Ílí o\c p<1rnlu,0S auto- 1 
1 ··11··1·1--1 ··1· ui t ., •1'-· • \ ; 1 ()-- \ 1 1 ! i'· " ''-- 1,,.t,l.,.:,, \. 1., - . - ! . 

L _ _l__Jc,lrllllll'd ,·,n_d\'U CUlll_jllll[lllll ___L _L__ 

OI llAl'\CO f-3:111cu re1,111gular monobloco, IREIFL E.X IUN 
com bordu • arredondadas. medindo 1.80 
,:,: 0.-+0. com estruturas retangulares cm 
aço 5U:,:30mm parede 1.:2. O tampo 
confeccionado em rv1DF de 15 mn: com 
re-cnvrosso de 30 mm, revestido em sua 

cm l.uninndo 111,·l:11ni11ico 

lt'\lli1-i1:1du e 
d,· fitu de bordo ,·111 

cm laminado mclamiu ico 
brilhante. ;\ 1i do tampo e 

Un 
60 

T 
Preço total Quant. [l-rcço 

I i 1 

1 1 1 i 
___J _l_ __ L _ _j_ J 
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r---~·-···---.- 

encaixe. 

f----1~,iVlcs,1 de Trabalho (M6) Mesa p.u.: RFIFLEX U0; 7 :Z.15.CJO 1.5U5JIO 
professor. cm tampo L111ico. em 

11m.:l:1111i11a. com :Z.5111m ele espessura, 
com bordas arredondadas c111 perfi l de 
JJVC. e acabamento cm tira ele JJVC. 
[sobre êstrutu1 d metálica tubul.u tnpe 

l
curnpusw por rravessus 
com c>:1rr:is 11,1s extremidades e furos 

l
pma ;1 pas,.ige111 de cabos. em chapa ele 
,:1~·u. e laterais com coluna e apoio. tipo 
.. múo fruncesu ... em tubos de aço 
redondos, 
Estrutura cm aço. com tratamento anti- 
1frrrugcm de decapagem e fosratização, 
oeg11idu pelo processo de pintura 
eletrostática com tinta híbridn de epóxi 
com poliéster em pó. com scc1gcm cm 
estufa. 
Dei erão possuir duas ga1 eras com 
rndizius cm metal. e travamento lateral 

, 

1 

1p:1r,1 seuredo. Bundcira fru11L1! c111 

I•. 1 '. com altura ti1ud dL' .,Uc1_1_1. 'I 1 \ 

' 1 :co111 hordas arredondadas cm 11c·1 l II de 
' 1 U_ l

i'\ l '-' :1c:1b:t111<?11to em tiu de P\ C. 1 

l) . ' 1 1 
___ L llllL'lhlll'S: i I 

1 

J 
/ \ 

ektrostútica de tinta epóxi 1:111 pó, 11a cor 
branca fosca, polimerizada e111 estufa. 
Kit Mobiliário 7 Ponteiras ele 
acabamento em polipropilcno na cm 
branca. fixado à estrutura através de 

u:z. COLCHON[T[ PARA REPOUSO REIFLCX 
Colchoncre de lâmina de l's11u111,1 
,llc,í\l'i de poliurerano para uso infantil. 

l
cenilicaclo pelo INMETRO e cm 
,conforn1idacl1: com a norma /\ll\T 
1 

ll~UR 13579-1 11 ~)imensôes: 
l (111lp1'1111ClllO: \ 8:,c111: 

l
\ .aruura: 6:icm: 
Lspes,ur:i: 0:-icm. 

\Ciracteríst icas: 
[Revestimento em material textil 
1 

plastificado. atóxico. rer. CORINO. na 
cor ;\/UL REAL. impermeável. com 
acabamento cm costura simples e 
acubameuto cm cadarço i1np1:rn1d1veL 

eu111 densidade nominal Kg_m': 
D-:20. Norma 1\BJ\T l\BR 8537 

UN 70 72.00 ).040,00 

/. 

-· .,....;-;_,,__._ .. -C,· 
2 
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34 

Allm,1 d,1 mesa: 75 cm 
Ta111po da mesa retangu lar: 120 cm x 60 
e 

Mesa ele refeição para adultos (M8) 
Mesa circular em revestimento 
mclaminico texturizado. tampo e111 
28111111 com bordas arredondadas e111 
perfil de l'VC 18(1". e acabamento e111 
l1t,1 de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
p'crrui'.l'lll e pintura epox i. 
\DilllClhÔCS: 
htru1\1 d,1 mesa: 71 cm 
1 

larnpo da mesa: diâmetro \ OOc111 

R[IFL[X UN 198.00 198.00 04 

05 C1dci1,1 paru refeição de adultos (C8) IREIFLLX UN 60.00 2.040,00 
Cadeira li.,,1 cmp ilhuvc l. injetada em 
poliurciauo para uso adulto 
Ciral'lê1·í st icas: 
Estrutura tl,a. quatro pés cm tubo ele 
aço oval 16,30. co111 sapatas deslizantes 
e111 n) \011. Acabamento ela estrutura com 
tratamento de fosfarização e pintura 
elctrosiát ica. 
L111pilha111e11to 111{1\i111u recomendado: 

unidades. 
Cores Diversas. 
l<.eve,ti111e11tu: Pol ipropi lc110 

Dimensões: 1 . 1 1 i 
A.lll .. 11, __ 1 do assento ela cacki1·,1. .ro chão: 1 1 [ _J rC~LILl\cl I 

1 .\sscntu da c~1dêira: 58 cmx 58 _i.:~_111 __ ~-----~----'----~---- 
~-L __ =-=-___ 1-11-8-.6-2-3,-0-0-1 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CL/\USUL\ SECUNDA - RECIME DE EXECUÇi\.0. 

Parágrafo Prunciro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada. conforme a necessidade d,1 Secretaria de Educação. deste Município de Planalto. 

CL\USUL\ ·n:RCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parág_rafo l1nico. - Pela. in_tcgrnl C S,lt'.sfat~'lria ~ornprn dos objetos indicados n.ª. l_·_'lúus:tla 
Primeira ,1 CU.'\ l l<A l AN l L- pagar,t ,1 ( Or\ l RA l ADA valor total de RS 18.GD,OO !(dl'z01to 

1;, 

\ 
' 
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mil, seiscentos e vinte e três reais). daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL .. 

CL/\USLLA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas. ou seja. conforme a necessidade deste Município de Planalto. 
Parágrafo Segundo: A entrega dot s) objetors) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto. em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação ele entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir. a suas expensas. o 
objeto que vier a ser recusado. sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLi\.lJSCLA QUARTA - CONDIÇÜES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados cm parcelas ele acordo com o consumo 
do Município. nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parúgrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo qui1110) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscaltis) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de l'.\SS. FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Padgrafo Terceiro - A Nota Fiscal ele faturarnento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa. devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração. comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital. Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados. com quantidades. valores unitário e total: 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficara obrigada a rcpassur para a contratante. na proporção 
correspondente. eventuais reduções de preços. decorrentes de mudança ele· alíquotas ele 
impostos incidentes o objeto do presente edital. em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia ele pagamento nu sábado. domingo ou feriado. o 
pagamento sera efetuado nu primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
l'arágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA. í.:'111 conta 
baucária a ser indicada pela mesma. devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura. o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada. emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual. 
os pagtuucntos poderão Iicar retidos até posterior solução. sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais \ 

\ 
CL\USULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTl·:S\ 

Parágrafo Pr imciro - Constituem direitos ela CONTRA l A:\TE e 
adimplernento total do presente Contrato. 
Parúgrafo Segundo Constituem ohrigações da CONTRAfAN"l F: 
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a ) Efetuar o pagamento ajustado: 
b) Dar ú CONTRATADA as condições necessárias ú regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigncôcs da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais decorrentes. 
c) A CONTRATADA 0 obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto cio contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato. cm compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas. todas as condições ele habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

e) Apresentar sempre que solicitado. durante a execução elo Contrato. documentos que 
comprovem estar cumprindo ,1 legislaçi'\o cm vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação. em especial. encargos sociais. trabalhistas. previdenciários. tributários. 
fiscais e comerciais. 

f) O contratado ficará obrig,l<fo ,l aceitar nas mesmas condições contratuais. os 
acréscimos e supressõcs que se fizerem no quantitativo do objeto. até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido. salvo as 
suprcssões resultantes ele acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista. prex idcnciários. fiscais. comerciais. 
tributários. taxas. seguros -.' ou sccuritárias. de , idas no Brasil. incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) Apresentar sempre que solicitado. durante a execução do Contrato. documentos que 
cornprox em L'SWr cumprindo a legislação cm x igor quanto às obrigações assumidas na 
licitnção. em especial. encargos sociais. trabalhistas. previdenciários. tributários. 
fiscais e comcrciuis. 

CL\USULA SEXTA - DOS REClRSOS FINANCEIROS 

Parúgrafo Primeiro - P:m1 cobertura elas despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Municipio ele Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTA(ÜFS OIZÇi\\lL'\.I ,\RIAS: 

~ta da despesa .. Funcional programática Destinação de recurso 
[ 1020 U7.12Ll2.3(il.12Ul.2036 4.4.90.52.00.UO 

CLi\USLLA S~'.Tl\IA - DAS SA;\ÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATl1AL 

\ 
\ 

Parúgrafo p rimci ro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legisbç:'tc} em \igor. 
o contraio que se tornar inudimplcntc. ou cuja justificativa não sej,t aceita pela \d111\11i:,LLtÇào. 
estará sujeito ,Li SL'guinlés saiH/iL'S cumulativ as ou nào. conforme estnbclccc ·41 Lei de 
Licitações, 
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Pa rágrufo segundo - A Contratada inadirnplente será aplicada total ou parcialmente. às 
sanções legais. a saber: 
a) Advertência: 
b) Multa administrativa. graduáveis conforme a gravidade da infração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento ele contratar com a 
Administração. emissão ele declaraçào de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal ele Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro cio prazo de validade ele sua proposta. não assinar o contrato: 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa: 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto: 
5. Não mantiver a proposta: 
6. Falhar ou fraudar na execuçuo do contrato: 
7. Comportar-se de modo inidôneo: 
8. Fizer declaração falsa ou cometer íraude fiscal. 
Parágralu terceiro - A inexecução contratual. inclusive por atraso injustificado na c:xecuçào 
do contrato. sujciturá o contratado ú multa de mora. que será graduada de acordo com a 
gravidade ela infração. obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso. ou não realização da entrega do objeto conforme contratado. 
injustificado o atraso. a Contratada incidirá cm multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada. por dia de atraso na entrega. 
b) 1 ()lYo (dez por cento) sobre o \ alor cio contrato. em caso de descumprimento total da 
obrigaçào. inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato. ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço ela caução. dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação: 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
cio contrato .. aplicada em dobro na reincidência: 
cl) 0.3<% (três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso. sobre o \ alor da parte 
do Iomccimcnro do objeto: 
e) 0.7% ( sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento elo objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo: 
f) :?.%1 (dois por cento) sobre o valor do contrato. por infração ú qualquer cláusula ou condição 
do contrato. aplicada em dobro na reincidência: 
g) 10% (dez por cento) sobre o \ alor total do período ele vigência do contrato. contados ela 
última prorrogação. no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração. 
motivado por culpa cLi Contratada. garantida defesa prévia. independentemente das demais 
sanções cubiv eis: 
Parágrafo quarro - Para a aplicação elas penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta. os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme: discriminado a seguir: 
1) ADVF:Rlti\Cl/\ ESCFUTA. com o intuito ele registrar o comportamento in:1d\;qu:1do do 
licitante L'/OU CO:lt'.·atmio. sendo cabível apenas Cm falhas ]C\CS (JLIC 11UO acarretcrn1\prcjuízos 
Ul",l\CS ao mumc.p:o. 
2) Constituem ilícitos administrutix us ,is condutas previstas nas Leis Federais s\<iió lJ3 e 
1 U.52()102. :1ssi111 corno em decreto rcgularncntador do pregão. sujeitando-se llS inlfororcs 21s 
cominaçõcs leg:1is. g,lr,111lid~1 ,1 prcx iJ e ampla defesa em processo administrativo / 

•. <'f \ 6 1 
1 
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3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa. aplicada após regular processo administrativo. será descontada ela garantia cio 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada. além ela perda desta. a contratada 
respondera pela sua diferença. que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou. ainda. se for o caso. cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia. ú Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido ú contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item. não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá ,t contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária elo direito de cadastrar e licitar e 
impedimento ele contratar com a Adrninistrnçào os que incorrerem nos ilícitos prcx istos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de dccluração ele inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante ,t autoridade competente para aplicar a punição. os que 
incorram cm outros ilícitos previstos cm lei. 

CLi\.USl LA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primciro - O prazo de execução do objeto elo objeto do presente Contrato será até 
J ()1()6 20 l (). 

CLi\.lJSUL\ NONA - DO REA.Jl)STE 

Parágrafo Pr imciro - Os preços dos objetos. constantes neste contrato. caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREA.JUSTJ\. VFIS. salvo por fator superveniente 
que caracterize c1 situação prevista na alínea ··el .. do inciso li cio artigo 65 da Lei l ederal 
8ó66;03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação ele rex isão de preços pela CO'\TRATADA. 
esta devera compro. ar ,l quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento. por 
meio de apresentuçâo de planilhat s) dctalhadats) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes. notas fiscais 
de aquisição de produtos dou matérias-primas. etc). que comprovem que a contratação 
tornou-se inviúx cl nas condições inicialmente m ençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão ele preços pelo '.'vlunicípio de 
Planalto. este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio económico-financeiro cio 
contraio. <..'111 prejuízo da 'vlunicipalidude. 
Parúgrnfo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla 1,~squisa de 
tnt'l?~do para subsic(i,~r. em .conjuntu _c:)rn a anúli~C d:lS requisitos dos subitens ,111\,~.;riorcs. a 
decisão quanto a rn 1s,10 de preços solicitada pela CON I Ri\ l A.DA. \\ 
Parágrafo _Quinto_ - i\ eventual auturiz,iç,ü,:da revisüo dos preços con .. tratuais scrú C,*1cedid,i 
apos a analise k'cn1u1 e jurídica do \lumc1p10 de Planalto ,, J\ 

. r: ·,' 1\ 
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Panígrnfo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão ele preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLAUSULA m::CIMA - RESCISJ\O 

Parágrafo Pr-iuiciro: Ficará o presente Contrato rescindido. mediante formalização. 
assegurado o contraditório e a defesa. nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular ele cláusulas contratuais: 
b) a lentidão do seu cumprimento. levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados: 
e) atraso injustificado. a juízo ela Administração. na execução dos serviços/objeto 
contratado: 
d) não entrega do objeto. sem justa causa ou prévia comunicação à Administração: 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato. sem prévia autorização do 
CONTRAlANTL. associação da CO\TRAT!\DA com outrem. a cess~to ou transferência 
total ou parcial. bem como a fusão. cisão ou incorporação. que afetem a boa execução do 
presente Contruto: 
t) o desatendimento elas determinações regulares ela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a ele seus superiores: 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato: 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil: 
i) dissolução de Sociedade: 
j) altcr.icào social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. que. a juízo 
da Administração. prejudiquem a execução deste Contrato: 
k) razões ele interesse público de alta relevância e amplo conhecimento. justificados ê 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTR/\!ANTF 1..' exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público: 
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada. impedi ti , a 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elcncados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.Cí66/93. 
Par ágrafu Tcr cciro A CONTR\TADA reconhece us direitos da CO:\TR.\l A:\TE. em 
caso de rescisào administrativa pre , ist:i no art. 77 da Lei n" 8.6<i6/93. 

CL\USULA D(:Clí\L\ PRll\lEIR\ - DA CO'.\IUNICAÇJ\O 

Parágrafo llnico - As comunicações necessárias em radio deste Contrato devem ser feitas 
por escrito. e em iadus através de curta registradc. ou protocoladas na Prefeitura .\lunicipal de 
Planalto. Praça Siio Francisco de Assis. l 583. Centro. CEP: 85.750-000 - Pl:malto\Parnnú. 

\ CLAUSULA DtCIMA SEGUNDA - Sl'BCONTH.ATA(:Ao 

Parágralo (inieo - Nilo será permitida a subcontratação total ou parcial para a e'Jcuçüo do 
objeto do presente contrato. / .' 

8 
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CL\.USULA Dt::CL\IA TERCEIRA - LEGISLAÇJ\.O APLICA VEL 

O presente lnstrumcnto contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 11º l 0.520. de 17 
ele julho de 200.2 e suas alterações. Lei 11". 8.666. de .21 d\..· junho de 1993. suas alterações. 
demais legislações aplicáveis l' pelos preceitos de direito público. aplicando-se 
suplctivamentc. os princípios da l coria Cera! dos Contratos e as disposições de direito 
pri vado. 

CLi\LSLLA D(Cl\L\ ()CARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos ú luz da Lei n". 8.6Ci6/93. e dos princípios gerais de direito. 

CLÜJSULA D{:CIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capancma/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento. renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem ele 
acordo com as condições aqui estipuladas. lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor C para O mesmo efeito. O qual. depois de lido t• achado confon't1e. 0 assinado pelo 
CONTRA!AN !E CONTRAT:\DA t' testemunhas. . 1 

"! 
\ ~- .. 16'> --==------~'-~-- ".'...___------,,;:'.;'_'.:.-··;....;;\-------"':."-' J,_c_ _ 

MUNICIPIO DE PL\NAL TO 
l'\ii\CIO JOSI~ W[IZLE 

j 

/ 
J/1 Planaltc/q 1 de agosto de 2018. 1 ~ ·-, 'f. 
1, ' 

l,} \ / 
. y >i 

/1 , í\jl 
/ ·I ,. 1\ . J ;. i1 - I ,. I / i:, - · ! ,. F , 

NO~ LÕ}ERMA'NN·~.:i\iC~ 
NOÍZMELIA LO! IERMANN / 

TESTEMUNHAS 

r 20. 132.1 so10001-66 , 
NORMELIA Lon-ERMANN - EPP 
i, PLANALTO, 2100- DISTRITO lf'~DUSTRIAL 

98910-000 
TRÊS DE MAIO - RS 
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CONTRATO ADVll1'1STRATIVO N". 213/2018 
PREGA.O PRESENCIAL N"062/2018 

CO:\TRATANTE: MUNIClPIO DE PLANALTO. pessoa jurídica de direito Público 
Interno. com sede à Praça São Francisco ele Assis. nº 1583. inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16. neste ato devidamente representado pelo Prefeito M unicipal, senhor 
INACIO .JOSI;: WEH.LE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro. casado. 
residente e domiciliado neste Município de Planalto. Estado elo Paraná. portador da Cédula de 
Identidade RC n" 5.846.233-0 e do CP! 1\IF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: NOinIELIA LOTTERMA:\'"N - EPP devidamente inscrita no CNPJ sob 
n." 20.132.150/0001-(i6. com sede ~1 Rua Planalto. 2100. distrito industrial. Cidade de Três de 
Maio. estado do Rio Grande do Sul. ato representado pela Administrnclorn a Sra. 
NORMELL\ LOTTER.VIAN1', brasileira. comerciante. portadora do RG n." <J()()l)74025 l e 
do CPF sob n." 283.655.3-10-53. residente c domiciliada na Cidade de Três de Maio. Estado 
do Rio Cirande do Sul. pelas partes contratantes. fica acertado e ajustado o presente contrato. 
que se regerá nos termos ela Lei 11º 8.666/93. de 21 ele junho de 1993. assim corno pelas 
condições do Edital de Pregão Presencial !\'º 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas. 
definidoras c!c direitos. obrigações L' rL·sponsabilidades das partes. 

CL\USl"LA PRl!\IEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos. mobília. eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Eclucaçüo Infantil Estação do Aprender do Munic ípio ele Planalto 
PR. nas condições fixadas nas cláusula-, a seguir: 

Lote OI 

Quanr. 
Lote lt e 111 

UI 
Produ1u.1Scrviço Marca 

164.00 i9 S-lü.00 

1 

1 

1 

BANCO 13anco retangular monobloco. /IZEl!-"LEX 
1co111 bordas .nredondadas. medindo l .SO 
1\ O. llJ. c,1111 estruturas rL·tangul;irl', cm 
;1ç,1 5(!\30111111 parede 1.::2. O L1111pu 
con íecc ionado em :VI DF de 1 5 111111 com 
rc-e11~:russu de 30 111111. revestido e111 sua 
face superior cm Iam inado 111c ,,11n í11 ico 
Jpós forn1:11cl de O.Ci111111 de espessura na 
cor lbizn (referência L 156). 
:1c:il1c1111t·11to de supertície te\turizado e 

l
lc11c:ihcçc1111e11tu de lita de bordo cm 
l'VC branco. Ac,1b:1111e11to da i:tL·c· 
!i111;.:1·iur em iumi11iido mclaminico 
jbrancu brilhante ;\ fixucào du tampo é 

l
.plll" meiu de parnl"usus auto 
:1ld1Tdeild111l's de-' 'e·· .\ 3 1 (i··. \ 

Jestrnt1,ra ,·111 aco cu111 pintura 
-- ··-----·------·-··-···------------------------· 

Un Preço Preço total 
60 
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70 

eletrostática de tinta epóxí em pó. na cor 
branca fosca. po I i merizada em estu Ia. 
Kit Mobiliário 7 Poute ira , ele 
acabamento em pol ipropileno 11c1 cor 
branca. fixado à estrutura através de 
l'llCIL\C. 

o:z COLCI 10'\FTF !'ARA REl'Dl SO IREIFLEX 

03 

Colchonete ele lánuna de csp11111c1 
lle;-;í\cl ele poliurerano para uso i11l:111tiL 
certil1c·,1clo pelo 1Ni'v1ETRO e c111 
conformidade com a norma 1\Bl\T 
"IUR 1.,57lJ_ I 11 Di111c11sCies: 
i('urnprirnc11tu: 1 85crn: 
1L1rgurn: (J:'icm: 
Espcssurc1: 05crn. 
Car,1cte1·ísticas: 
Revestimento em material têxtil 
plastificado. atóxico, ref COR!l\O. na 
cm t\/LI R[;\L. impenneável. com 
:1c:1b:1111t:11tu em costura simples e 
ac,1b:1111e:11to cm cadarço impenucavcl: 
Lspum.: COI!] densidade nornina] Kgm3: 

D-20 Norma ABNT NBR 8537 

Mesa ele Trnbalho ([Vl6) iVlesc1 para [REIFLEX 
professor. em tampo L111ico. e:111 
mclamina. com :25111111 de espessurn. 
co111 bordas mreclombclas em perfi I de 

l
l'VC. e :1c:1ha111e11to ern lira di.:: PVC. 

sobre e'Lnttllr,1111eUdica tubular trip~ 
co1np,Lla por travessas pas,c1-ci1Lllh. 
com !,'illT,1s nas cxtrcm idades e i'uros 
para ,1 passagem de cabos. e111 chapa ele 
aço. e laterais com coluna e apoio. tipo 
.. mào francesa". c111 tubos ele aço 
redondos, 

1 

jLstrntu1·,1 cm ,iço. com trntamcnro anti- 
0k1Tu!:'e111 de clccapa!,'e111 e fosfati1aç,10. 
seguido pelo processo ele pintura 
cleuosuuicu com tinta híbrida de epóxi 

l
tSlll!Ú. 
DC\ crào possuir du,1s !:'dvet,is com 

f rudizius cm metal. e travamento Literal 
/ 1Pc11:i iL111cleirn trontal e111 

I 
l111cl<1111i1u1 co111 alruru li11al ck 5Uc111. 

. /c·um liu1·ci,1s ,11Teclo11d,1cL1s em pcrfi I de 
1 1 ll'vc. L' i1C,ih,1111e11tu cm litil ck l'VC. 
L_J__jt)i111e11sôcs: 

l'N 7 

72.00 15.040.00 

1 

; 

1 

I~ 
:Z 15.00 ! 1 505.0U 

i 

\ 

\1 
\ 
!1 



l\lJLINICIPIO DE PLANALTO 
CNP] Nº 76.460.526/0001-16 

Praça Siio Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-niail: planaltoisrline.coni. br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

05 34 

Altura ela mesa: 75 cm 
Limpo da mesa retangular: 120 cm x 60 
e 

Mesa de refeição para adultos (!'vl8) 
Mesa circular cm revestimcnro 
melam inico texturizndo, t,1111po cru 
2Sm111 co111 bordas arredondadas <:111 
perfil de.: PVC 180". e acab.uucnto e111 
fita de J>VC. 
Estrutura cm aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Di1nc11sões: 
;\lt111·,1 cli1 mesa: 71 c111 
T,1111po da mesa: d iúmetro I O O cm 
1----- 
Cadeira para refeição de adultos (CS) IRElFLEX 

1 
1Cadcirn 11.\a empilhável, injetada cm 

REIFLEX IUN 198.00 

60.00 

198.00 

ILrnpilhd!llCt1tu máximo recomendado: 
sci, u11 idades. 
Cores: l iiversas. 

R,,·1cstit1K'1llu: Polipropilcno 

1 

1 ! 1 

1ui1nc11sões: . . . _ 1 1 

l
;\ltur,1 do ,1ss.c11to L.la cadeira ao c_h,10: ~- . .! 
1"<.:gul,11cl 
IAsscnro cLt cadeira: 58 c111 \ 58 cm . 

f-------'----L--~----- -- 18.623,00 
TOTAL L 

po liurctano para uso adulto. 
Caractensticas: 
Estrutura Iixa. quatro pés em tubo de 
aço oval 16\30. com sapatas deslizantes 
cm n , lon. Acabamento cl:i estrutura com 

l
·.lrn.l,111.1e1no ele fosfarização e pintura 
clc1rusLllic~1. 

2.040.00 

Integram e completar» o presente lermo Contratual. para todos os fins ele direito. obrigando 
as partes em todos os seus lermos. as condições expressas no edital PREGAO PRESENCIAL 
Nº. 062/:20 l 8. j untamcnte com seus anexos e a proposta ela CONTRATADA. 

CL\l1SLL\ SECUNDA - REGIME DE EXECUÇAO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada. conforme a necessidade du Secretaria ele Educação. deste Municipio de Planalto. 

CL\USULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Par:ígrafo (in:ro - Pela integral e satisfatória compra elos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CU'\ llC,\1 \\: II pagara '1 CO'\JTR:\TADA valor total de RS 18.623,00 (dezoito ~ 1 . 

!\ 
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mil, seiscentos e vinte e três reais). daqui por diante denominado ··VALOR 
CON"l.RA"l°UAL.·· 

CLAUSULA Tl•'.RCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÜES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objetors) acima mencionado será 
efetuada em parcelas. ou seja. conforme a necessidade deste Municipio ele Planalto. 
Parágrafo Segundo: A entrega dor s) objetors) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto. em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
ela solicitação de entrega. 
Parágrnfo Terreiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir. a suas expensas. o 
objeto que vier a ser recusado. sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÜISULA ()l'ARTA - CONDIÇÜES DE PAGAME:\TO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município. nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação dat s) respectivats) nota.s) fiscalris) e 
devidamente acompanhada ele Certidão Negativa ele l\:SS. FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota lisca] de faturarnento preenchida sem rasuras. com a descrição 
completa. devidamente certificada pelo responsável ela Secretaria Municipal de 
Administração. comprovando que o objeto foi executado cm conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital. Anexos e Cronograrua: 
a) Descrição dos objetos comprados. com quantidades.\ ai ores unitário e total: 
b) Número do pnlCL'SSO licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante. na proporção 
correspondente. n cnruais reduções de preços. decorrentes de mudança de alíquotas ele 
impostos incidentes o objeto do presente edital. em função de alterações na legislação 
perti nentc. 
Parúgrafo Quinto - Lm recaindo o dia de pagamento no sábado. domingo ou feriado. o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Padgrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA. cm conta 
bancária a ser indicada pela mesma. de\ endo ser ele sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se \ erifique erro na fatura. o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tornadas por parte da Contratada. emitente da fatura. 
Parúgrafo Oitavo - l-rn G\SO de nào cumprimento pela contratada de disposição contratual. 
os pctgarnL'ntos poderão ficar retidos até· posterior solucão. sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CL\.USULA Ql'INTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES\ 

Parúgrnfo Pruuciro - Constituem direitos da CONTRAT!\:\TF e da 
adimplcmcnio total do presente Contruto. 
Par:'igrafo Segundo Constituem obriguçõcs da CO~TRAIANTl·,: 

CO'.\TR:\;lt0\Di\ o 
\ t 
\ i 

\ 4 
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a) Efetuar o pagamento ajustado: 
b ) Dar à CONTRATADA as condições necessárias ú regular execução cio Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas. no total ou cm parte. do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato. cm compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas. todas as condições ele habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

e) Apresentar sempre que solicitado. durante a execução do Contrato. documentos que 
compro- cm estar cumprindo ,l legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
l icitaçâo. em especial. encargos sociais. trabalhistas. previdenciários. tributários. 
fiscais e comerciais. 

í) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais. os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto. até 25%1 ( vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado elo contrato. proporcionalmente ele cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido. salvo as 
supressõcs resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter cm dia suas obrigações trabalhista. previdenciários, fiscais. comerciais. 
tributários. taxas. seguros e ou sccuritárias. devidas no Brasil. incidentes sobre a 
prestação cios serviços objeto deste Contrato. 

h) Manter durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas. todas as condições de habi litução e qualificação e.'\igidas na 
licitação. 

i) A prcscn tur sempre que so 1 ic i ta do. durante a execução do Contrato, doe urnentos que 
comprovem estar cumprindo ,1 legislação cm vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação. cm especial. encurgos sociais. trabalhistas. prex idenciários, tributários. 
fiscais 1..' comerciais. 

CLÜJSl!LA SEXTA - DOS RECLRSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeirn - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇC)[.S ORÇ1\MEN L\RIAS: 

Conta ela despesa Funcional programática Destinação ele recurso 

1020 07 .121.12.3(1l.1201.2036 4.4.90.52.00.00 

CLJ\USULA S(TL\lA - DAS SANÇÜES POR lNADl'.\lPLENCIA DO COf\TH.ATO - 
FASE CO:\TR\TUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislaçãc\ern vigor. 
o contrato que se tornar inadimplentc. ou cuja justificativa não seja aceita pela .vdministraçào. 
estará sujeito us SC!:',uintcs sanções cumulutivus ou não. conforme estabelece la Lei de 
Licitações. ! 

" 1 
-(;'-..;· ,_:" f 
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Parúgrnfo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente. as 
sanções iegais. a saber: 
a) Advertência: 
b) Multa administrativa. graduáveis conforme a gravidade da infração: 
c) Suspensão temporária de participação cm licitação e impedimento de contratar com a 
Administração. emissão ele declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. pelo prazo ele até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ,10 Tribunal de Conta elo Estado do Paraná. a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo dc x alidade ele sua proposta. não assinar o contrato: 
2. Deixar ele entregar documentação exigicla no edital: 
3. Apresentar documentação falsa: 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto: 
5. Não rnaruivcr a proposta: 
6. Falhar ou fraudar na execução elo contrato: 
7. Comportar-se de modo inidônco: 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecucão contratual. inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato. sujeitará o contratado it multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infraçào. obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso. ou não realização da entrega do objeto conforme contratado. 
injustificado o atraso. a Contratada incidirá cm multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada. por dia ele atraso na entrega. 
b) 1 ()'j~i ( ela por cento) sobre o valor do contrato. cm caso ele descumprimento total ela 
obrigação. inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato. ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução. dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação: 
e) Hlºili (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato. aplicada cm dobro na reincidência: 
d) Cl.3% ( três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia ele atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto: 
e) 0.7% (sete lk\.:irnos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo: 
I) 2o/o (dois por cento) sobre o valor do contrato. por infração ú qualquer cláusula ou condição 
elo contrato. aplicada em dobro na reincidência: 
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total cio período ele vigência do contrato, contados da 
última prorrogação. no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da adminisrrução. 
motivado por culpa da Contratada. garantida defesa prévia. indcpenclen\ernente das demais 
sanções cabix eis: 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a grm idade da falta. os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na pratica cio ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADV[RTC'\C!A FSCR!TA. com o intuito de registrar o comportamento inadequado cio 
licitante e/ou contratado. sendo cabix cl apenas cm folhas leves que não acarretem prejuízos 

. . . \ 
graves ao murucrpio. \ 
21 Constituem iliciios administrativos as condutas previstas nas Leis Federais 11" 8\666 93 i: 

\ 

1 O.:'í:?.().1().2. assim como cm decreto rcgulamentador do pregão. sujeitando-se os infi·Nores as 
corninaçõcs legais. garantida a prn i:1 i: ampla defesa em processo administrativo. •. \ 

./' - \ 
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3) a multa a que se refere este item nào impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa. aplicada após regular processo administrativo. sera descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada. além da perda desta. a contratada 
responderá pela sua diferença. que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração. ou. ainda. se for o caso. cobrada judicialmente. 
G) não tendo sido prestada garantia. ú Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido ú contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item. não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá :1 contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária elo direito de cadastrar e licitar e 
impedimento ele contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena ele declaração ele inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração. enquanto perdurarem us motivos determinantes da punição OLI até que seja 
promovida u reabilitação perante :1 autoridade competente para aplicar a punição. os que 
incorram cm outros ilícitos previstos em lei. 

CLJ\.lJSULA OlTA VA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto elo objeto elo presente Contrato será até 
30/06/2() 19. 

CLAUSULA Nü:\A - DO REAJUSTE 

Parágrafo Pr i rnciru - Os preços dos objetos. constantes neste contrato. caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREA.JUSTA VEIS. salvo por fator superveniente 
que caracterize :1 situação prevista na alínea --d" elo inciso li do artigo 65 da Lei Federal 
8(J(J(i/03. 

Parágrafo Segundo - Gil hipótese ck solicitação de rcx isão de preços pela CO!\ÍlRAIADA. 
esta deverá comprovar :1 quebra do equilíbrio económico-financeiro do fornecimento. por 
meio ele apresentação de plnnilhuts) cletalhada(s) ele custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes. notas fiscais 
de aquisição ele produtos e/ou matérias-primas. etc). que comprovem que a contratação 
tornou-se in , iú\ cl nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - N,1 hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Municipio de 
Planalto. este deverá compro- ar o rompimento cio equilíbrio econôrnico-finnnceiro do 
contrato. cm prejuízo da Municipalidade 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município ele Planalto realizar ampla pesquisa ele 

~ 1 
mercado para subsidiar. cm conjunto com a analise elos requisitos elos subitens anróriorcs. a 
decisão quanto a rcx isão de preços solicitada pela CONTIZAL\DA. \ 
Parágra!o Quinto - ,\ :'\ cn:t1a! dutc:ri?tç,àc:da revisão dos preços contratuais será cui\cedicLt 
apos a análise LCt'!Uc:1 e jurídica do \ uuucipro ele Planalto \ 

\ 
\ 
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Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações dê revisão de preços estiverem sendo 
analisadas. a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados nu presente instrumento. 

CL\lJSULA Dl;~Cl\lA - RESCIS/\.0 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido. mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa. nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais: 
b) a lentidão do seu cumprimento. levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados: 
c ) atraso injustificado. :1 juízo da Administração. na execução dos serviços/objeto 
contratado: 
d) não entrega do objeto. sem justa causa ou prévia comunicação ú Adminisuaçào: 
e) a subconrratação total cio ubi ero deste Contrato. sem prévia autorização do 
CONTRAI !\l\ IT. associação da CONTRATADA com outrem. a cessão ou transferência 
total ou parcial. bem como a Iusão. cisão ou incorporação. que afetem a boa execução do 
presente Contrato: 
f) o desarendimento elas determinações regulares ela autoridade designada para 
acompanhar e Iisculizar a execuçüo deste Contrato. assim como a de seus superiores: 
g) cometimento reircrado de íalras na execução elo contrato: 
li) decretação ele falência ou insiaurução ele insolvência civil: 
i) dissolução de Sociedade: 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. que. a juízo 
da Administração. prejudiquem a execução deste Contrato: 
k ) razões de interesse público ele alta relevância e amplo conhecimento. justificados e 
determinados pela máxima nutoridude da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTR,"\T/\'.\T[ e exaradas no prnct'SSU administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público: 
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada. impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fotos elencudos 110 art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Panígrafo Tcrcci ru :\ CONTRA i /\DA reconhece os direitos da CONTRAL\:\TF. em 
caso de rescisão adrninistr.uiva prcx isw no art. 77 ela Lei 11" 8.CiCi6/93 

CL\USULA m::Cl!\IA PRIMEIRA - DA CO:VllJNICAÇ:\.O 

Parágrafo (:nico - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito. e cm indas atra. és de carta registrada. ou protocoladas na Prefeitura Municipal ele 
Planalto. Praça S:'tu Francisco de i\ssis. 1583. Centro. CEP: 85.750-000 Planalto. Paraná. 

CL\USULA Di'.:CL\lA SEGLNDA - SlBCONTRATAÇ:\.O 

Pa.rúgrafo (,nico - :\üo sera permitida a subcontratação total ou parcial para a e\ecuc,:üu do 
objeto do presente contrato. i\ · r 1 \ 

~,, -· ·-~'.'> \ \ 
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CL\llSllLA m::c1MATERCEIRA- LEGISLAÇÍ\O APLIC\VEL 

O presente Instrumento contratual rL'gl'-se pelas disposições expressas na Lei n" 1 U.520. de 17 
de julho de 2002 e suas alterações. Lei n". 8.666. ele 21 ele junho ele 1993, suas alterações. 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público. aplicando-se 
supletivarnentc. os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLAUSULA D{~Cll\iA QUARTA - CASOS OJVIISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos ú luz da Lei n". 8.666/93. e dos princípios gerai» de direito. 

CL\USULA D{~CIJVIA QUINTA - DO FORO 

'( - / ../ ,(, 
.-j -r:>~~ ~<<7'~ .... / ~ ,.<../ ··{. r: \1Ul\lCÍP10 DF l'LAl\1\LTO 
11\Jf\CIO JOSÉ \VFRl.L 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanerna/Plc. para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento. renunciando-se ,1 outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem ele 
acordo com ~ts condições aqui estipuladas. lavrou-se o presente contrato cm 02 (duas) vias ele 
igual teor e para o mesmo eleito. o qual. depois de lido e achado conforme. é assinado pelo 
CONTRA!ANT!~. CONTRATADA e testemunhas. "\ 

1 1 
Í ,1 ! 1; ! 

/
/ ; 

! : 

/ Planalto/? l de agosto ele 2018. 
/ 1 

;1 "\l// 
tn1]tf11,), 

N Of>'rv1 E Llt\ -L C.H: 1= Ri\. ,1 A lZ:N ·. ,f P f; 
l\JJIUvlELIA LOT, ERMANN I 

1 

TES'IEM liNl li\S 

. j' r 20. 132.1 so10001--s6 , 
NORMELIA LOTIERMANN - EPP 

R PLANALTO, 2100- DISTRITO INDUSTRIAL 
98910-000 L TRÊS DE MAIO - RS .J 
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REPLJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 3airro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.. (83) 3244-5404 1 Fax (83) 3244-5484 

l 1 t tp .t /v;v1w. az cved oba sto s. 11 o t b r 
t=-rnail• car·tor·io@azevudobastos.nol.br 

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miramla Cavalcanti, Oficial cio Primeiro l~egistro Civil de Nascirrontos e Óbitos e Privativo de Casa.ue.itos Interdições e 
Tutelas corri atribuição de autenticar ci reconhecer firmas da Conarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc .. 

DECLARA para os devicios fins ele direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Oig!la/1 ou ria 
rotcrioa sequêr1cia. foi autcnt.cadcs de acordo com as Legislaçõe:s e: normas viqentes" 

DECLARO ainda que. para garar1tir transparêr.cia e segurança Jurídica ele todos os atos oriundos dos respectivos serviços ele Notas e Registros cio 
t.::stc1cio eia Paraíba, a Corregec1oríci Geral de Justiça editou o Provirnerito CGJPB Nº 00312014. determinando a inserção de uu: código ern todos os 
atos notoriais e registrais, assim. cada Selo Digital ele Fiscalizaçiio Extrajuclicial contém urn cócligo único (por exemplo Se/o Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quan:o for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da i=>araiba. e11cJ,,reço http//corregedoria.tjpti.Jus.tirlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora e111 que elu foi reatizuda. a empresa NORMELIA LOTTERl\llANN t.nha posso 
cio um documento com as n.cs.nas caractorisucas que toram rcpr ocluzic1as ria cópia autenticado sendo da empresa NORMELIA LOTTERl\llANN a 
responsabüidade. única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

bta IJECLAr,1\ÇÃO foi urnitrclé, ern 01/06/2018 08•39:35 (hora local) através cio sistema de autenticação cligital do Cartório /\zevêdo Gastos cie 
acordo com o Art. 1 º, 10° e seus §§ 1 ° e 2° ela MP 2200/2001 como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificaclo Digital do 
titular do Cartoio i\zev0clo f.lêlstos poclerli ser soucuado dirctarncnte ü ernprosa NORMELIA LOTTERMANN ou ao Cartó.io r,elo enucroço cio L' 
riail a utentica@azeved o bastos. r iot. b r 

1 \ir a iníor rncções ruais cietc1lr,:Jclc1c; e.leste ato acesse o 
Declaração. 

Consulto ciestu 

Código ele: Consulta desta Occlaracao: 995155 

/\ cons.ilta desta DeclaruçC10 estara clispor1ivel ern nos so site :11.é 28/05/2019 17:21 :12 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: DU1t2805181641280910-1 
'Legislações Viqontos: Lei Fec1cr ai ri" 8 935/94 Lei Fccieral rr' ·10.406/2002. Meclida Prov.soria 11º 2200/2001. Lei Focierc1I r1º 1 J. 1 CJ5/2015. Lei 
lcstdclual 11º 8.721/2008. [st:1uc;al 10.132f:J013 o F'rovirn~11tu CGJ N" 003/2014. 

O referido ê verdade. dou fé 

CHAVE DIGITAL 

0000 5b 1 d734 fcl94 f057f2c169fe6 bc05b384b90e07 dd4 7ba232f 4o_frJ8-7 5 ! cff4 9r097bd(d26423b~G5_e 7 ee5a3ea6bd021 a840c3ecl cJ3ea42eccl90aetJ3434 f~I 
1 51 Ob 7 cG4u ( IJIJC2JüfJ5J8'.J:.iaSJ09d0104Glf4 ( 
L__ , J 

hltps//m1tdigital.azevedotrnstos.110U;1/l1orne/c0rnprov:mtei90112:305181C4128091 O 1 1 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 209/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: ISMAEL HENZ -ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
04.926.714/0001-86, com sede à Rua Francisco Debortoli, 630, Cidade de São Jorge do 
Oeste, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o Sr. ISMAEL HENZ, 
brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 70130408 e do CPF sob n.º 029.230.579-61, 
residente e domiciliado na Cidade de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, pelas partes 
contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial 
Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

ISMAEL HENZ 

UN 9 460,00 14.140.00 01 Balança de prato com capacidade para !QUANTA 
15 kg (BLJ) Balança eletrônica digital 
com prato em aço inoxidável com 
capacidade de 15 kg. fabricada e 
aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 
236, de 22 de dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo III". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 
325 mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 
kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e 

-( 
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funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com 
mínimo de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de 
teclas e funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -1 OºC a 
+40ºC ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 
90%, sem condensação. 
Tensão elétrica: l lOVCA ! 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: lOW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com 
a 
corrente de operação. 

1 02 Balança plataforma para 150 kg (BL2) WELMY UN 2 1.100,00 2.200,00 
Balança digital de plataforma, com 
coluna e piso móvel, fabricada e 
aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 
236, de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61 cm. 
Tolerância:+/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e 
funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 

\ 
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Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos 
grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 110 e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com 
a 
corrente da operação. 

1 03 Telefone sem fio Telefone sem fio, INTELBRAS UN 8 80,00 640,00 
fabricação brasileira com 
identificador de chamadas, base 
auricular, cabos e carregadores, 1 O 
números de remarcação rápida, relógio 
com alarme, baterias recarregáveis de 
níquel metal hídrico tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil 
atendimento, capacidade mínima de 
50 números, 16 horas de uso continuo, 
tamanho: 1.4 polegadas/3,5 cm 

1 04 Lavadora de alta pressão profissional TEKNA UN 6 745,00 4.470,00 
Lavadora de alta pressão profissional 
com porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, 
robusta e super prática para carregar. 
Lavadora com motor de indução e não 
necessita de nenhuma instalação 
especial, basta ligar na tomada e 
pronto, a máquina está pronta para o 
uso. Possui um exclusivo porta 
acessórios, que ajuda na organização 
do produto para guardar, mangueira de 
alta pressão de 7,5m além de bomba 
axial com cabeçote em alumínio, 
pistões em aço inox e potência de até 
2,2kW e vazão de 500!/h, o que 
garante maior poder de arrasto da 
sujeira. 
Uma excelente máquina para ser usada 
em pequenos negócios como 
mercadinhos, frutarias, lava car, 
escolas, açougues e também em 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

condomínios. 
Acessórios inclusos da IA vadora de 
Alta pressão profissional: 
- O 1 pistola de alta pressão 
- O 1 engate rápido 
- 01 lança com bico regulável 
- OI mangueira de alta pressão 7 ,5 
metros 
- OI suporte de lança 
- O 1 suporte de pistola 
- O 1 suporte de mangueira 
- O 1 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora 
profissional 
- Bicicleta ou moto: e possível lavar 
até 15 bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: e possível lavar até 8 carros 
de passeio 
- Calçada: e possível lavar até ! 30m2 

de calçada 
- Parede: e possível lavar entre l 30m2 

e 220m2 de parede. 
Características técnicas da lavadora de 
alta pressão 
- Tensão (Monofásica): 220V 
- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2,2 kW 
- Pressão máxima: 2000Psi 
- Corrente elétrica: 7,4A 
- Vazão: 5001/h 
- Motor: Indução 
- Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 
- Peso: 1 Skg 
Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento(cm): 47,60 
Peso(kg): 18 
Garantia: 1 ano contra defeitos de 
fabricação 
Volts: 220 Volts 

TOTAL 11.450,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. ( . 
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Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 11.450,00 ( onze 
mil quatrocentos e cinquenta reais) daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

-, 
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Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
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1020 Jo1.121.12.361.1201.2036 4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % ( um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 

1---i -....,· 
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motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
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de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tomou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

" 
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Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000- Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, O 1 de agosto de 2018. 

TESTEMUNHAS 

............................... i\,~;~:::.t~! .. .'~ .. 
Om4 S. R«:lt M.Jins/ei 

JtG 10.036.363-1 
CPF 068.626.,99-40 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 209/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: ISMAEL HENZ -ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
04. 926.714/0001-86, com sede à Rua Francisco Debortoli, 63 O, Cidade de São Jorge do 
Oeste, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o Sr. ISMAEL HENZ, 
brasileiro, comerciante, portador do RG n.? 70130408 e do CPF sob n.º 029.230.579-61, 
residente e domiciliado na Cidade de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, pelas partes 
contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial 
Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

01 !Balança de prato com capacidade para !QUANTA 
15 kg (BL 1) Balança eletrônica digital 
com prato em aço inoxidável com 
capacidade de 15 kg, fabricada e 
aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 
236, de 22 de dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo III''. 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 
325 mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 
kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e 

UN 9 460,00 14.140,00 
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funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com 
mínimo de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de 
teclas e funções. 
Pés reguláveis. 
[Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -1 OºC a 
+40ºC ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 
90%, sem condensação. 
Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com 
a 
corrente de operação. 

1 02 Balança plataforma para 150 kg (BL2) WELMY UN 2 1.100,00 2.200,00 
Balança digital de plataforma, com 
coluna e piso móvel, fabricada e 
aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 
236, de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61 cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e 
funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar .,f - - economia da bateria. 1 ,..~---.(.) ~ 
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Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos 
grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 110 e 220V. 
Com carregador+ bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com 
a 
corrente da operação. 

1 03 Telefone sem fio Telefone sem fio, INTELBRAS UN 8 80,00 640,00 
fabricação brasileira com 
identificador de chamadas, base 
auricular, cabos e carregadores, 1 O 
números de remarcação rápida, relógio 
com alarme, baterias recarregáveis de 
níquel metal hídrico tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil 
atendimento, capacidade mínima de 
50 números, 16 horas de uso continuo, 
tamanho: 1.4 polegadas/3,5 cm 

1 04 Lavadora de alta pressão profissional TEKNA UN 6 745,00 4.470,00 
Lavadora de alta pressão profissional 
com porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, 
robusta e super prática para carregar. 
Lavadora com motor de indução e não 
necessita de nenhuma instalação 
especial, basta ligar na tomada e 
pronto, a máquina está pronta para o 
uso. Possui um exclusivo porta 
acessórios, que ajuda na organização 
do produto para guardar, mangueira de 
alta pressão de 7 ,5m além de bomba 
axial com cabeçote em alumínio, 
pistões em aço inox e potência de até 
2,2kW e vazão de 5001/h, o que 
garante maior poder de arrasto da 
sujeira. 
Uma excelente máquina para ser usada 
em pequenos negócios como 
mercadinhos, frutarias, lava car, /-~-1-~ 1- escolas, açougues e também em ~,f,..--·'1'---0 
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condomínios. 
Acessórios inclusos da IA vadora de 
Alta pressão profissional: 
- O 1 pistola de alta pressão 
- O 1 engate rápido 
- O 1 lança com bico regulável 
- O 1 mangueira de alta pressão 7 ,5 
metros 
- O 1 suporte de lança 
- O 1 suporte de pistola 
- O 1 suporte de mangueira 
- O 1 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora 
profissional 
- Bicicleta ou moto: e possível lavar 
até 15 bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: e possível lavar até 8 carros 
de passeio 
- Calçada: e possível lavar até l 30m2 

de calçada 
- Parede: e possível lavar entre l 30m2 

e 220m2 de parede. 
Características técnicas da lavadora de 
alta pressão 
- Tensão (Monofásica): 220V 
- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2,2 kW 
- Pressão máxima: 2000Psi 
- Corrente elétrica: 7 ,4A 
- Vazão: 5001/h 
- Motor: Indução 
- Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 
- Peso: 18kg 
Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento(cm): 47,60 
Peso(kg): 18 
Garantia: 1 ano contra defeitos de 
fabricação 
Volts: 220 Volts 

TOTAL 11.450,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. c,.--L ::~ 
'-~ ... ~ .. \& 4 
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Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 11.450,00 ( onze 
mil quatrocentos e cinquenta reais) daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
c) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
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Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA-DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

,.--')j),, 
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1020 jü7.l21.12.361.1201.2036 4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
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motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
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de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tomou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 
,· rr 
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Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000- Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, O 1 de agosto de 2018. 

·1 '-, /'., . l ~ ~ ,,,.--f?<. 1/'--- -- 1-( - 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE ISMAE[ 

TESTEMUNHAS 

Carla s. RecJ, Malinski 
RG 10.036.363-J 

CPF 068. 626.699-40 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2152018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES 
LTDA - EPP devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 07.315.550/0001-49, com sede à rua 
Manaus, 2539, Cancelli, Cidade de Cascavel, estado do Paraná, ato representado pelo 
Administrador o Sr. JOSE ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, comerciante, portador do 
RG n.º 417166/MS e do CPF sob n." 466.161.101-25, residente e domiciliada na Cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente 
contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como 
pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 
LOTE 01 
Lote Item Produto /Serviço Marca IUn Quant. Preço Preço total 1 68 Computador de mesa ROMAZERl UN 26 1.810,00 47.060,00 (Processador I3, 8gb de 

memória, disco rígido de 500 
gb, Windows 7, 8.1 ou 10, 64 
bit, em português (brasil) + 
mouse + caixa de som + teclado 
em português + monitor led de 
19.5 ou 20 polegadas, com 
ajuste de altura. Com Garantia 
de no minímo um (01) ano. 

TOTAL 
147.060,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
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Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 47.060,00 
(quarenta e sete mil e sessenta reais), daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

( 
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Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
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1020 Jo1.121.12.361.1201.2036 4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
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motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA- PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST ÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
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de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tomou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 

Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado; 

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 

j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 
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Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, 01 de agosto de 2018. 

-c:""··,,~--·----c- -,:::t)'!:•-----11 ,J,;,..,,. <...., 
MUNICÍPIO DE PCANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE ROMAZE INDUSTRIA iE COMÉRCIO DE 

COMPUTADORES L TOA - EPP 
JOSE ROBERtO DOS SANTOS 

TESTEMUNHAS 

······················································· " ······························••l•••····················· 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2152018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 15 83, inscrito no CNP J nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES 
LTDA - EPP devidamente inscrita no CNPJ sob n.? 07.315.550/0001-49, com sede à rua 
Manaus, 2539, Cancelli, Cidade de Cascavel, estado do Paraná, ato representado pelo 
Administrador o Sr. JOSE ROBERTO DOS SANTOS, brasileiro, comerciante, portador do 
RG n.º 417166/MS e do CPF sob n.º 466.161.101-25, residente e domiciliada na Cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente 
contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como 
pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

- LOTEOl 
II.,ote Item Pl"oduto/Serviço Marca Un Quant, Preço preço total 1 68 Computador de mesa ROMAZER1 UN 26 1.810,00 47.060,00 (Processador I3, 8gb de 

memória, disco rígido de 500 
gb, Windows 7, 8.1 ou 10, 64 
bit, em português (brasil) + 
mouse + caixa de som + teclado 
em português + monitor led de 
19.5 ou 20 polegadas, com 
ajuste de altura. Com Garantia 
de no minímo um (01) ano. 

TOTAL 
47.060,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018,juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. " 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
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Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 47.060,00 
(quarenta e sete mil e sessenta reais), daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

-----· ,:..._ 
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Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA-DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilízados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Conta da despesa Funcional. programática Destinação de recurso 
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1020 107.121.12.361.1201.2036 4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
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motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais ·, 

/ 
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de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tomou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 
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Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000- Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, 01 de agosto de 2018. 

_ \ ·<.?-·-<: i~:.:: ;, l_;.;_' ~ 
MUNICÍPIO DE PÍ5..NAL TO 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

ROMAZE INDl_f STRIÁ E COMÉRCIO DE 
COMPUT ADORpS L YpA - EPP 
JOSE ROBER'cfO D10S SANTOS 

TESTEMUNHAS 

······················································· ······················-······················-·············· r t '' 
i . 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 214/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 15 83, inscrito no CNP J nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA:RCM AR CONDICIONADO EIRELI - MEdevidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º 27.720.686/0001-41, com sede à Rua Tertuliano de Andrade, 12, Ponte do 
Imaruí, Cidade de Palhoça, estado de Santa Catarina,ato representado pelaAdministradora a 
Sra. MARIA CIRLEI DA VEIGA,brac;ileira, comerciante, portadorado RG n.º5522810e do 
CPF sob n.º 364.184.980-20, residente e domiciliada na Cidade de Palhoça, Estado de Santa 
Catarina, pelas partes contratantes. fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá 
nos termos da Lei n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital 
de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto ~ 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 
Lote Item Produto/Serviço Marca Un Quant. Preço Preço total 
l OI Geladeira de uso doméstico ELECTROLUX/ UN 5 1.500,00 7.500.00 

frostfree 300L (RF2) RFE39 
Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de 
refrigeração 
frostfree, voltagem 1 1 O V ou 220 
V ( conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir 
certificação INMETRO 
apresentando classificação 

1 

energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, 
de O l de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 
62 x 69 cm (AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume 
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interno): mínima de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com 
acabamento em pintura 
eletrostática (em pó), na cor 
branca. 
Sistema de isolamento térmico 
em espuma de poliuretano 
injetado no gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas 
(2) portas ( freezer e 
refrigerador). 
Partes internas revestidas com 
painéis plásticos moldados com 
relevos para 
suporte das pra te leiras internas 
deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e 
reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos 
plásticos, removíveis e 
reguláveis. 
Gaveta plástica para 
condicionamento de frutas, 
verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no 
compartimento do freezer. 
Gaxetas magnéticas para 
vedação hermética das portas 
com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de 
temperatura por meio de 
termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS. l: O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada 
de ozônio, conforme protocolo - 
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de Montreal de 1987; ao Decreto 
Federal nº 99 .280 de 07 /06/90, e 
à Resolução Conarna nº 267 de 
2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve 
ainda possuir baixo índice GWP 
(Global 
WarmingPotential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme 
Protocolo de Kyoto de 1997 e 
Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação 
com certificação lNMETRO. 
Voltagem: l lOV ! 220V 
(conforme demanda). 
Indicação da voltagem no cordão 
de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 
Certificação INMETRO 
apresentando classificação 
energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, 
de OI de fevereiro de 2006. 

1 02 Aparelho de Ar Condicionado AGRATTO UN 16 2.990,00 47.840,00 

Split 30000 BTU 's (AR 1) Tipo 
1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo l. l 50 
m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

1 03 Aparelho de Ar Condicionado AGRATTO UN 8 1.650,00 13.200,00 

Split 18.000 BTUS Tipo 1 - 
18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco - 

---- ·ci. '"~ -,;' 
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ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 
m'/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

TOTAL [68.540,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃ.O. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 68.540,00 
(sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais).daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo:A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro:A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
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Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 
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h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1020 107.121.12.361.1201.2036 
Destinação de recurso 

4.4.90.52.00.00 

Conta da despesa I Funcional programática 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
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b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafoquarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA- PRAZOS 
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Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA-DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁ VEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; - --· · . .-;. ··-< 

8 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, 01 de agosto de 2018. 
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. MUNICÍPIO DÊ,PLANAL TO 
WERLE 

RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME 
MARIA CIRLE! DA VEIGA 

'1' ,....._ 

INÁCIO JOSÉ 
e: t'~ 

I 

t 

TESTEMUNHAS 
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CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº. 214/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRA T ADA:RCM AR CONDICIONADO EIRELI - MEdevidamente inscrita no 
CNPJ sob n.? 27.720.686/0001-41, com sede à Rua Tertuliano de Andrade, 12, Ponte do 
Imaruí, Cidade de Palhoça, estado de Santa Catarina,ato representado pelaAdministradora a 
Sra. MARIA CIRLEI DA VEIGA,brasileira, comerciante, portadorado RG n.º552281 Oe do 
CPF sob n.º 364.184.980-20, residente e domiciliada na Cidade de Palhoça, Estado de Santa 
Catarina, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá 
nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital 
de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 
Lote Item Produto/Serviço Marca Un Quant. Preço Preço total 
1 OI Geladeira de uso doméstico ELECTROLUX/ UN 5 1.500,00 7.500,00 

frostfree 300L (RF2) RFE39 
Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de 
refrigeração 
frostfree, voltagem 11 O V ou 220 
V (conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir 
certificação INMETRO 
apresentando classificação 
energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20. 
de OI de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 
62 x 69 cm (AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume 

\ ..• 
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interno): mínima de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com 
acabamento em pintura 
eletrostática (em pó), na cor 
branca. 
Sistema de isolamento térmico 
em espuma de poliuretano 
injetado no gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas 
(2) portas ( freezer e 
refrigerador). 
Partes internas revestidas com 
painéis plásticos moldados com 
relevos para 
suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e 
reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos 
plásticos, removíveis e 
reguláveis. 
Gaveta plástica para 
condicionamento de frutas, 
verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no 
compartimento do freezer. 
Gaxetas magnéticas para 
vedação hermética das portas 
com o gabinete. 
Batentes das porias dotados de 
sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de 
temperatura por meio de 
termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS. l: O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada 
de ozônio, conforme protocolo 

. _, 
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de Montreal de 1987; ao Decreto 
Federal nº 99 .280 de 07 /06/90, e 
à Resolução Conama nº 267 de 
2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve 
ainda possuir baixo índice GWP 
(Global 
WarmingPotential Potencial de 
Aquecimento Global). conforme 
Protocolo de Kyoto de 1997 e 
Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação 
com certificação INMETRO. 
Voltagem: 1 IOV / 220V 
(conforme demanda). 
Indicação da voltagem no cordão 
de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 
Certificação INMETRO 
apresentando classificação 
energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, 
de O 1 de fevereiro de 2006. 

1 02 Aparelho de Ar Condicionado AGRATTO UN 16 2.990,00 47.840,00 Split 30000 BTU's (AR!) Tipo 
1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 
rn 3 /h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

1 03 Aparelho de Ar Condicionado AGRATTO UN 8 l 650,00 13.200,00 Split 18.000 BTUS Tipo 1 ~ 
18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 

'...-4' 
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ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 
m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

TOTAL 68.540,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 68.540,00 
(sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais).daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo:A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro:A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamenro preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
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Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual. 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 
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h) 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. 

i) 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 SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
1020 07.121.12.36: .1201.2036 4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. ,/ 
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b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafoquarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença. que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 
""' ,l 
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Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA. 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
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j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Dó FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, O 1 de agosto de 2018. 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
WERLE 

j 
f ', . ~ _,/ ! i \ •·. i, ' ' . ,. •••..... \_,. "·--' ...._ \ \-_. "-1. . \ ,__,_. ·- "' 

RCM AR CONI>ICIONADO EIRELI - ME INÁCÍO JOSÉ 
MARIA CIRLEI DA VEIGA 

TESTEMUNHAS 

······················································· ························································ 
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CONTRATO AD~tlINISTkATIVO Nº. 214/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO. pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA:RCM AR CONDICIONADO EIRELI - MEdevidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º 27.720.686/0001-41, cor-i sede à Rua Tertuliano de Andrade. 12, Ponte do 
Imaruí, Cidade de Palhoça, estado de Santa Catarina.ato representado pelaAdministradora a 
Sra. MARIA CIRLEI DA VEIGA,brasileira, comerciante, portadorado RG n.º552281 Oe do 
CPF sob n.º 364.184.980-20, residente e domiciliada na Cidade de Palhoça, Estado de Santa 
Catarina, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá 
nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital 
de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos. 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR. nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 

Lote Item Produto/Serviço Marca Un Quant. Preço Preço total 

1 OI Geladeira de uso doméstico ELECTROLUX/ UN 5 1.500,00 7.500.00 

frostfree 300L (RF2) RFE39 
Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de 
refrigeração 
frostfree. voltagem 1 1 O V ou 220 
V (conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir 
certificação INMETRO 
apresentando classificação 
energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, 
de O l de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 
62 x 69 cm (AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume 
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interno): mínima de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com 
acabamento em pintura 
eletrostática ( em pó), na cor 
branca. 
Sistema de isolamento térmico 
em espuma de poliuretano 
injetado no gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "dúplex" com duas 
(2) portas ( freezer e 
refrigerador). 
Partes internas revestidas com 
painéis plásticos moldados com 
relevos para 
suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e 
reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos 
plásticos, removíveis e 
reguláveis. 
Gaveta plástica para 
condicionamento de frutas, 
verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no 
compartimento do freezer. 
Gaxetas magnéticas para 
vedação hermética das portas 
com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas n i ve ladoras. 
Sistema de controle de 
temperatura por meio de 
termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS. l: O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada 
de ozônio, conforme protocolo 
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de Montreal de 1987; ao Decreto 
Federal nº 99 .280 de 07 /06/90, e 
à Resolução Conama nº 267 de 
2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve 
ainda possuir baixo índice GWP 
(Global 
WarmingPotential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme 
Protocolo de Kyoto de 1997 e 
Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 
Dimensionamento da fiação. 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação 
com certificação lNMETRO. 
Voltagem: l lOV / 220V 
(conforme demanda). 
Indicação da voltagem no cordão 
de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 
Certificação INMETRO 
apresentando e las si ficação 
energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, 
de O 1 de fevereiro de 2006. 

1 02 Aparelho de Ar Condicionado AGRATTO UN 16 2.990,00 47.840,00 
Split 30000 BTU's (AR!) Tipo 
1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 
m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

1 03 Aparelho de Ar Condicionado AGRATTO UN 8 1.650,00 13 .200.00 
Split 18.000 BTUS Tipo 1 - 
18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
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ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 
m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

TOTAL 68.540,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 68.540,00 
(sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais).daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo:A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro:A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscaltis) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 

I 
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Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o d.a de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 
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h) 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. 

i) 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 SEXTA-DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Funcional programática Destinação de recurso 

1020 07.121.12.36~ .1201.2026 4.4.90.52.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % ( um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
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b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafoquarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA- PRAZOS 
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Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NOI\A - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA. 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial. bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; ,r 
i) dissolução de Sociedade; _.;. --- ,/·t.,' 
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j) alteração social e a modificação Ja finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000- Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, O 1 de agosto de 2018. 
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WERLE 

I i . ,• . ,', !, -, 
,. ,. ,-.,:...,__. __ \/~ ·'-··',.'-..,}/, \,\..,... .I ,.,·1;,:~ 

RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME INÁCIO JOSÉ 
MARIA CIRLEI DA VEIGA 

TESTEMUNHAS 
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