
MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1~83 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fa~:: (46) 3555-8101 
'- PLANALTO - PARANÁ 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº. 203/2018 
PREGÃO PRESJ;~NCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
lnterno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583. inscrito no CNPJ n" 
76.460.526/0001- l 6, 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 5.846.2:3-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: BELJ'H(l E SOUZA LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n." 08.831.603/0001-47, com sede à Rua Tenente Camargo, 1015, Presidente Kennedy, 
Cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o 
Sr. PAULO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, comerciante. portador do RG n.º 84369420 
e do CPF sob n.º 040.508.269-09, residente e domiciliada na Cidade de Francisco Beltrão. 
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 191)3, assim como pelas condições 
do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de 
direitos, obrigações e resr msabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMElR.i~ - 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: 
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Impressora Laser Capacidade de 
saída de papel: 
1 00 folhas 
Tecnologia de iv pressão: 
Laser eletrofotog,á fico 
Velocidade máx. na em preto 
ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Dúplex sim 
Capacidade da bandeja de pape! 
250 folhas 
Interfaces USB \1.~ alta velocidade, 
Ethernet, Wirel- s 802.11 b/g/n 
Emulação PCU, 
Volume máximo de ciclo mensal 
10.000 páginas 
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Tempo de impres 
página 
Menos de 8.5 seg 
Memória Padrão 
Memória Opcion 
Dimensões do E1 
caixa 
44,2 X 28,7 X 50, 
Interface da face 
Wireless 
Wireless 802.11-t 
Configuração de 
Economia de ton 
em 1, marca d'ág 
póster. impressão 
de identidade, pt: 
perfis de impres: 
personalizados, i 
folhetos 
Visor LCD 1 linh 
Processador 266 
Modo Toner Sav 
Tipos de Papel 
Comum, fino, es 
espesso, recicla:' 
e envelopes 
Tamanhos do Pa 
Gramatura de Pa 
Bandeja padrão 
Entrada manual 
Certificação Enc 
Consumo de Ene 
Standy-by I Slee 
468W / 58W I O 
Dimensões do E 
caixa 
36,6 X 36,1 X )8 
Peso do Equipar 
6,8kg 
Peso do Equipan 
7,9kg 
Compatibilidade 
Móveis 
AirPrint, Google 
Brother iPrint& 
Workplace, Wi 
Ciclo Mensal R 
2.000 páginas 
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Sistemas Operacionais 

1 Compatíveis 
Windows Sim 

1 Mac Sim 
Conteúdo da Ca ',a ' 

Guia de Configu.ação Rápida e 1 

Manual do Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 
páginas) 
CD-Rom 
Instalação 

1 Cart. de Toner Prdo 
Cartucho de toner inicial (700 ' 

páginas) 1 

1 02 Impressora Multifuncional Jato de EPSON 575 L1N 10 1.489,00 14.890.00 
Tinta sistema de tanque de tinta. 
Impressão: Resolução máxima de 
impressão: 5760 x 1440 dpi: l 

Velocidade de impressão: 33 ppm I 
em preto e 15 ppm em cores; 
Scanner: Resolução máxima: 1200 
X 2400 dpi; 
Profundidade de Jit 

1 monocromático: ·+8-bit intema(24- 
1 bit externa); 

Área máxima de :.ligitalização: 1 

21.6 x 29.7 cm; 
1 Velocidade de d gitalização: 2.4 

ms/linhatrnono) 9 .5 rns/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por 
Dispositivo Móvel; Tamanhos de I 
papel: A4, AS. A6. B5. 

1 

l Ox15cm( 4x6pol ). 
1 l 3xl 8cm(5x7pol.). 16:9 wide, 

100xl48mm Envelopes: #10(4 1 

1 
1/8x9 1/2po1. ), r. L(l l Ox220mm), 
C6(1 l 4xl62mm > Meia Carta(5 
l/2x8 l/Zpol.), \ ,x20cm(5x8pol.). 

1 
1 

20x25cm(8x 1 Opol), 
Capacidade de entrada de papel: 
l 00 folhas de papel A4; 
Capacidade de b mdeja de saída: 

1 
30 folhas de papel A4. 1 

Visor de LCD; Software; L _L 
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íT Interfaces de Co •• umicação: USB \ 1 1 1 1 
2.0 de alta velocidade/wi- 
fi/Ethemet: Voltagem: Bivolt: Cor 
do produto: Preto. 
Número de garra'as de tintas: 4. 

\ 
INCLUT: Garrafas de tinta preto e 
coloridos. CD de instalação. Cabo 
de Alimentação, Cabo de 1- 
Telefone. Cabo USB. 

TOTAL 
, 26.780,00 

Integram e completam o nresente 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 TERCEIRI\ - VALOR CONTRA.TUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATAtaE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 26.780,00 (vinte e 
seis mil setecentos e oitenta reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aots) objetors) 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 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) rcspectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhala de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A :'fota 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 raso 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 
adirnplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

Parágrafo Terceiro - Coustituem 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 :umprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhist s, previdenciários, tributários, 
fiscais e comercia: ,. 

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 ~ 
cinco por cento) uo 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 ciestc 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-VOS RECGRSOS FINANCEIROS 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMP'LENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades rrevistas na legislação em vigor, 
o contrato que se tornar Íl adimplente, 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 doc.smentação 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, e .1 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 I O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) l 0% ( 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 de falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e <í 
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 
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 deuais 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 nena 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. 
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CLÁUSULA OITAVA ·· PRAZOS 

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

CLÁUSULA NONA- DO REAllJSTE 

Parágrafo Primeiro - 1 ls preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto .ão FIXOS E IRREAJUST ÁVEIS. salvo por fator superveniente 
que caracterize a situaçãr- 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, po. 
meio de apresentação de planilhais) detalhadats) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta t' 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 equihbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da i.lunicipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fic-i facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar. e.n conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão ('.e 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 contraditór.c 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; 
O o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim corr; :i a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado le faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil: 
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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; 
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 
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 }'RIMEIRA - DA COMUNICAÇAO 

Parágrafo Único - As cornunicações 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 - SUBCONTRATAÇ,.\.O 

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 118 10.520, de l 7 
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. 
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Planalto, O 1 de agosto de 2018. 

,·\ • .. .,? . -: f 
-=,~.-,. ..• ~ <~; 1.,,- ~''"{ 

li\1UNlCIPIO DE PLANALTO 
lNÁCIO JOSÉ WERLE 

BELINKI E SOUZA LTDA - ME 
PAULO RODRIGO DE SOUZA 

TESTEMUNHAS 

:.: .. '<·,~.\\U,;.'..L\~.': .....• :,..1).~.:,~.:,. .. \/' u \ 
... '\ ; ··.· i -'"' ' .. / ·' \ \. - -----/t--' ._ :'; .,.:-:0.~ ~4:-/:!':f: ':-!:.~".. Y.! '.,Y.-:-: 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 203/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/W18 

CONTRATANTE: MU8ICIPIO DE PLANALTO, pess :a jurídica de direito Público 
Interno, com sede à P 'aça São Francisco de Assis, n" 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 ntcste 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: BELINKI E SOUZA LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n." 08.831.603/000i-47, com sede à Rua Tenente Camargo, 1015, Presidente Kennedy, 
Cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o 
Sr. PAULO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, comerciante. portador do RG n." 84369420 
e do CPF sob n.º 040.SOH.269-09, residente e domiciliada na Cidade de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, pelas partes contratantes. fica acertado e ajustado o presente contrato, que 
se regerá nos termos da L,1i 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: 

Impressora Laser Capacidade de 
saída de papel: 
l 00 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser elctrofotográ fico 
Velocidade máxima em preto 
ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 eu: dpi 
Duplex sim 
Capacidade da b .ndeja de papel 
250 folhas 
Interfaces USB d~ alta velocidade, 
Ethernet, Wirelcs 802.11 b/g/n 1 1 1 ·1 

Emulação PCL6 , 

Volume máximc de ciclo mensal LJ' ·1 _J_ 
10.000 páginas I 

·-----' 

! i ! 
':'} , 
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Tempo de impressão da primeira 
página 
Menos de 8,5 se.undos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 

Dimensões do Equipamento com 
caixa 
44,2 x 28, 7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11, /gln. Ethernet 
Configuração de impressão 
Economia de tor.er, impressão N 
cm l , marca d'ágia, impressão de 
póster, irnpressã de documentos 
de identidade, perfis de impressão, 
perfis de impressão 
personalizados, impressão de 
folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Sav ~ Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, cs;-·.:sso, mais 
espesso, recicla.' ), bond, etiquetas 
e envel op es 
Tamanhos do P,1 .iel AS até Ofício 
Grarnatura de Papel 
Bandeja padrão ')0 a 105 gim' 
Entrada manual 60 a 163 g/rn 
Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia.Printing / 
Standy-by / Sleep 
468W I ssw I e ·~w 
Dimensões do Ecuipamento sem 
caixa 
36,6 x 36,1 x l~l \ cm 
Peso do Equipamento sem caixa 
6,8kg 

Peso do Equipamento com caixa ;I 

7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos 

1 
1 

Móveis 

AirPrint, Google Cloud Print, LJj 
Brother iPrint&Scan. Cortado I 
Workplace, Wi-Fi Directeo 
Ciclo Mensal Re .omendado 
2.000 páginas , 

___ _.1. 

' ,\ 
•. ' I". ' \ \ 
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- 
Sistemas Operacionais 
Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 

1 Guia de Confignração Rápida e 
Manual do Usuário 1 

Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 

1 Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 
páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart, de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 
páginas) 

1 02 Impressora Mult.funcional Jato de EPSON 575 1 

1 

Tinta sistema de tanque de tinta. 
Impressão: Resolução máxima de 
impressão: 5760 x 1440 dpi: 
Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; 
Scanner: Resolução máxima: 1200 
X 2400 dpi; 
Profundidade de bit 

1 monocromático: ·l8-bit interna(24- 

1 

bit externa); 
Área máxima de digitalização: 
21,6 x 29,7 cm; 1 

Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(monoJ 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Lnpressão por 
Dispositivo Móvel; Tamanhos de 
papel: A4, AS, A6. 85, 
I Oxl 5cm( 4x6pol. ). 
l 3x 18cm(5x7pol ). 16:9 wide, 
100x148mm Envelopes: #10(4 
1/8x9 1/2pol.), DL(l l0x220mm), 

1 

C6(l 14xl62mm) Meia Cartat.S 
J/2x8 l/2pol.), Ux20cm(5x8pol.), 

1 
20x25cm(8x 1 Opc-l), 

1 
Capacidade de entrada de papel: 
100 folhas de papel A4; 
Capacidade de b-ndeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; 

\) \ \ J •. 

UN 110 1.489,00 114.890.00 

.P 
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1 

Interfaces de Comunicação: USB 

1 

2.0 de alta velocidade/wi- 
fi.Ethernct; Voltagem: Bivolt; Cor 
do produto: PreCJ. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos. CD de instalação. Cabo 

1 
de Alimentação. Cabo de 

1 Telefone. Cabo. 'SB. 1 · - 
TOTAL 26.780,00 .. ·- 

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 EXECUÇA.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 CONTRA.T ADA valor total de R$ 26.780,00 (vinte e 
seis mil setecentos e oíteuta reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aors) objetors) 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 1fonicipal de Planalto, em até 1 O (dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada 3 substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recu: ido, 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 CONTRA ThDA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
( décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) rcspectiva/s) nota( s) fiscal( is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INS';, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A 'fota 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 cc ntratada ficará obrigada a repassar r.ara 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 tornadas 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 QUI~TA- 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 CONTRA T AD"~ 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) (o 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 mas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

-:i • \ \j l) 
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h) Manter durante tor'a a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumida ., todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

i) Apresentar sempr : 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 financ eiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMF'lLENCIA 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 seguin.es 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 pars 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 docvmentaçâo exigida no edital; 
3. Apresentar documentar.ão falsa; 
4. Ensejar o retardamento 'ja 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 inexecuçào 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 .=ontratada, 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) l 0% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração ,, 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 po. 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 ESC.:RITA, 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 difei'ença, 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 ;Jerdurarem 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 ilícitr.: previstos em lei. 

7 



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 

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 n do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar z- quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de: lanilha(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 requsitos 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 acoi fados 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 cumprimentei ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conch. são dos serviços nos prazos estipulados: 
e) atraso injustificac ), 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 corno 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 come, a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; ..,. . 
h) decretação de falê icia ou instauração de insolvência civil; . '\: (.,..----\..-.a,,-4. 
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i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e d 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 cas., fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contra. o. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 ~ 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 COMUNICAÇ,4..0 

Parágrafo Único - As crmunicações 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: 8~.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 contraio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n" l 0.520, 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 Contrates 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 roda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condiçõesaqui 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, CON"1 RATADA e testemunhas. 
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Planalto, 01 de agosto de 2018. 

.. (' 
~,( -. ,, ' ~. _,,.,.J'. ,,..~.""'-<-~. k ,.,..,,~/ 

( MUNICIPIO DE PLANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

BELINKI E SOUZA L'TDA - ME 
PAULO RODRIGO DE SOUZA 

TESTEMUNHAS 

: .... , .. '-. .. ,.' ... \..' ... '.\/~":-:-:.; .... ::-e:\:,:- .. -: .... ' ~-, 
'-~· 

\ _...- ,'~- ' . .: ,'.:: /_.,/() ...._ __ .._' / 

...•... /. .. 1,.,( ,., ~,,vi.././ 1 ,,( t' J ' · ' ,, _.-- ":" ~----0./. 
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CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2018 
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: M J GAMBETT A SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.º 22.572.455/0001-14, com sede à Rua Rio Grande do Sul, 402, B. JD. 
P0110 Alegre, Cidade de Toledo, estado do Paraná, ato representado pelo Administrador o Sr. 
MARCIO JOEL GAMBETTA, brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 8050410871 e 
do CPF sob n.º 809.304.090-00, residente e domiciliado na Cidade de Toledo, 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 [ltem Produto/Serviço Marca 
Quadro Branco Tipo Lousa CORTTARTE IUN jl2 jl90,00 j2.280,00 
Magnético (QB 1) Quadro branco 
tipo lousa magnética, vertical ou 
horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio 
anodizado natural fosco, frisado, 
vista de 20x 19111111 profundidade 
própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, l Ornm. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

Quadro de Avisos em Metal (QM) !CORTIARTE jUN j5 jl90,00 1950,00 
Quadros com moldura cm 
alumínio anodizado branco, fundo 
do quadro 

01 

02 

. . 
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confeccionado em eucatex, 1 Omm 
e acabamento em chapa de aço 
branca 
magnética. 
Dimensões: 
Altura 90 cm 
Largura 150 cm 

1 03 Batedeira planetária (BT 1) YENANCIO UN 3 1.980,00 5.940,00 
Batedeira planetária de aplicação 
semi-industrial, com capacidade 
para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - 
Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor 
em aço, com fino acabamento em 
pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave 
para facilitar a remoção da cuba 
para 
higienização. 
Sistema de engrenagens 
helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, 
massas pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora 
de velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios 
inclusos: 
I tacho em aço inox, com 
capacidade para 5 litros; 
1 batedor para massas leves; 
I batedor plano para massas 
pesadas; 

.;" 
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1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 110 ou 220V 
(monofásica). 

1 04 Carros coletores de lixo - Cap. 120 JSN UN 12 190,00 2.280,00 
L (CL) Coletores (tipo 
contêineres) para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, 
para área externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
, com capacidade de 120 
litros/50kg; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 
120 
litros/Sükg, 
Dimensões e tolerância: 
Especificação 
Dimensões aproximadas 
Altura Largura Profundidade 
Tolerância 
Coletor ( contêiner para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivosj=- 
120 litros/50kg 
1 O 1 Omm 500mm 600111111 +i- l O 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de 
alta densidade ( corpo e tampa), 
100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante 
e anti UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV ~ 8,0 que 
evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, 
fabricado em aço com tratamento 
anti corrosão ou com pintura 
eletrostática. 
Superfícies internas polidas e 
cantos arredondados. 
Disponibilidade nas cores: 
vermelho, verde, amarelo, azul, 
cinza, conforme 
normas da CONAMA e 
adesivados conforme o tipo de 
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lixo. 
Roda de borracha maciça 
vulcanizada, com núcleo injetado 
em PP (polipropileno), com 
tratamento antifurto incorporado; 
com medida de 200mm x2". 
Eixo em aço com tratamento 
anticorrosão, 
Passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida 
útil. 

1 05 Conjuntos de lixeira coleta seletiva JSN UN 10 510,00 5.100,00 
- cap.50L (LX 1) Kit composto por 
5 coletores para coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
(vidro), com capacidade de 50 
litros: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
(papel), com capacidade de 50 
litros; 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
(metal), com capacidade de 50 
litros; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 50 
litros; 
1 (um) coletor para lixo não 
reciclável, com capacidade de 50 
litros; 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de 
alta densidade ( corpo e tampa), 
100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante 
e anti UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV ~ 8,0 que 
evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Superfícies internas polidas e 
cantos arredondados 
Disponibilidade nas cores: 
vermelho, verde. amarelo, azul, 
cinza, conforme 
normas da CONAMA e 
adesivados conforme o tipo de 
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lixo. 
Eixo em aço com tratamento 
anti corrosão. 
Passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida 
útil. 
Possibilidade de aquisição com 3 
ou 5 unidades. 

TOTAL 16.550,00 

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$ 16.550,00 
(dezesseis mil, quinhentos 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 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 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: 

Conta da despesa I Funcional programática 
1020 107.121.12.361.1201.2036 

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 inexccução 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; 
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 
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. 
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 
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; 
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; 
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 - 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. 

-f• - 
e>: 1----~ -. '\'.'' 

Planalto, O 1 de agosto de 2018. 
\ . 
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TESTEMUNHAS 

-·-,, . 
M J GAMB~ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ~ME 

MARCIO J~L GAM!3ETTA 
<, ./ 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2018 
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: M J GAMBETT A SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME devidamente 
inscrita no CNPJ sob n." 22.572.455/0001-14, com sede à Rua Rio Grande do Sul, 402, B. JD. 
Porto Alegre, Cidade de Toledo, estado do Paraná, ato representado pelo Administrador o Sr. 
MARCIO JOEL GAMBETTA, brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 8050410871 e 
do CPF sob n.º 809.304.090-00, residente e domiciliado na Cidade de Toledo, 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 

01 
Produto/Serviço Marca 
Quadro Branco Tipo Lousa CORTIARTE IUN 112 1190,00 12.280,00 
Magnético (QB 1) Quadro branco 
tipo lousa magnética, vertical ou 
horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) cm alumínio 
anodizado natural fosco. frisado. 
vista de 20x l 9rnm profundidade 
própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex. l Omrn. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

Quadro de Avisos em Metal (QM) !CORTIARTE IUN IS 1190,00 1950,00 
Quadros com moldura em 
alumínio anodizado branco, fundo 
do quadro 

02 
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confeccionado em eucatex, 1 Omm 
e acabamento em chapa de aço 
branca 
magnética. 
Dimensões: 
Altura 90 cm 
Largura 15 O cm 

1 03 Batedeira planetária (BT 1) VENANCIO UN 3 1.980,00 5.940,00 
Batedeira planetária de aplicação 
semi-industrial. com capacidade 
para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 ~ 
Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240111111; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor 
cm aço, com fino acabamento em 
pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave 
para facilitar a remoção da cuba 
para 
higienização. 
Sistema de engrenagens 
helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, 
massas pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora 
de velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios 
inclusos: 
1 tacho em aço inox, com 
capacidade para 5 litros; 
I batedor para massas leves; 
l batedor plano para massas 
pesadas; 

( ._/ 
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1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 110 ou 220V 
(monofásica). 

1 04 Carros coletores de lixo - Cap. 120 .TSN UN 12 190,00 2.280,00 
L (CL) Coletores (tipo 
contêineres) para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, 
para área externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
, com capacidade de 120 
litros/50kg; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 
120 
litros/50kg. 
Dimensões e tolerância: 
Especificação 
Dimensões aproximadas 
Altura Largura Profundidade 
Tolerância 
Coletor (contêiner para coleta de 
resíduos orgânicos c seletivos)~ 
120 1itros/50kg 
1010mm 500mm 600111111 +/-10 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de 
alta densidade ( c01110 e tampa), 
100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante 
e anti UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV ~ 8,0 que 
evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, 
fabricado em aço com tratamento 
anti corrosão ou com pintura 
eletrostática. 
Superficies internas polidas e 
cantos arredondados. 
Disponibilidade nas cores: 
vermelho, verde, amarelo, azul, 
cinza, conforme 
normas da CONAMA e 
adesivados conforme o tipo de 
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lixo. 
Roda de borracha maciça 
vulcanizada, com núcleo injetado 
em PP (polipropileno ), com 
tratamento antifurto incorporado; 
com medida de 200mm x2". 
Eixo em aço com tratamento 
anticorrosão. 
Passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida 
útil. 

1 05 Conjuntos de lixeira coleta seletiva JSN UN 10 510,00 5.100,00 
- cap.50L (LX 1) Kit composto por 
5 coletores para coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
(vidro), com capacidade de 50 
litros: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
(papel), com capacidade de 50 
litros: 
1 (um) coletor para lixo reciclável 
(metal), com capacidade de 50 
litros: 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 50 
litros: 
1 (um) coletor para lixo não 
reciclável, com capacidade de 50 
litros; 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de 
alta densidade ( corpo e tampa), 
100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante 
e anti UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV - 8,0 que 
evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Superfícies internas polidas e 
cantos arredondados 
Disponibilidade nas cores: 
vermelho, verde, amarelo, azul, 
cinza, conforme 
normas da CONAMA e 
adesivados conforme o tipo de \) 
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lixo. 
Eixo em aço com tratamento 
anti corrosão. 
Passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida 
útil. 
Possibilidade de aquisição com 3 
ou 5 unidades. 

TOTAL 16.550,00 

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$ 16.550,00 
(dezesseis mil, quinhentos 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 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 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 
Funcional programática Conta da despesa 

07.121.12.361.1201.2036 

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 . 

.-i' 
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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; 
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 cita das. 
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 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 
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 instrnmento. 

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 - 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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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

TESTEMUNHAS 

M J G~BET~ ~O. LUÇÕES INDUSTRIAIS -ME 
MARCIO JOE\ GAM~J:TT A 
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