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município de planalto
CNPj N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000.
e-nmil: plnimlto@planaUo.pr.guv.br

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

termo de contrato N° (116/2021
ERECÀO ELETRÔNIC O 037/2020

Pelo prcsciiie mstiuinenio particular que (irnia Oc utn lado. o ML'NICÍPIO DP: PLANAI/CO. cotn sede à

^  l'amyà. inscrito no CNPJ/MI- sob o n =/C.460..-^_6.00Ü!-16. neste ato representado pelo Prefeito VIunicipal. senhor \AJ\7. CARI,OS BOM

'"?''Tvrivi'w'í n'r assinado, doravante designado COM RAT/VNTÍ-, e de
rvpi K C-0MI-:RCI0 DB H:MINARIAS I:1K[:LI devidamente inscrita noM J sob n. l4.l.s0.9.>7.()00lo.S situada na ROA JORGE JOSB ZIMMERMANN. Mnnlcipio dc Sào
I ríÍ\om P^'o Administrador o Sr. DAGOBERTO

^  iUNIOR brasileiro, comerciante, portador do RG n." 4S88I783 e do CPE
Taz-a o-^~' ^ designada CONTRA TADA. estando as partes sujeitas as norma.s da Leisubsequentes, ajustant o presente contrato cm decorrência da licilaçào realizada
atrave.s do Piegan Eletrônico n" 037/2Ü2Ü. mediante as seguintes cláusulas e condições.

C L.ÁESt LA PRIMEIRA - DO OB IEI O

'"«R-riais de construção para atender as necessidade.s das
>ecretaiin.s .Muiiicipai.s de.stc município de Planalto-PR

ITENS —

Lote Item Descrição do
produto/serviço

Marca do

produto
Unidade de

medida
Quantidade Preço unitário Preço total

LOTí-;:

00! ■

140 LAMPAIJA

Dl- LED I5\V

KIAN IN .10.00 i.-^.oo 4.'^0.0{)

Lote

001
BIVOLT E27

lülAL
4.50.00

Edjíirif ™7 «lri,a ..bcdicncia ao prose,uc Co,,,,-,,,o. a.sin, eon.o
relcrido i„",r,!i„eãür " ' ' espccificaç.Ks diap„„ibili..ad.a., „o A„exo I do

CL.ÁLSl L.A SEGl NDA - DO PREÇO

•—■ ■■ <»«««> -

°^s,dc «cixi ríxí^d™r'uM' tarr""r"„.ere,„e. e „ece«ãrio. p.ara a coarplela c.vecção das suas obrigae.Ks assun.idas plpL^iranu^f''
CXÁl SELA TERCEIRA - DO PAGAMEN TO

l—; ;r- -r- "
•" '■ ;». S



município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.
e-niail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

8.666/'í.>.

deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
C ON I RATAN IE. em Oi(uinu) via. devidaniemc resjulari/iuia nos seus aspectos formais e iceais.

PARÁCiRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
rcsponsabihdad^ assumidas na forma deste contrato, indcpendenteincnte de sua naturc/a. nem Implicará
na aprovaçao definitiva do leccbimenio da mercadoria.

" Caso seja apurada aiyuma irregularidade na fatura apresentada ao
I  sustado ate que as providências pertinentes tenham sido tomadaspor parte da C0\ PRATADA, para o saneamento da irregularidade.

rnvTo'!í^vrí'^'^'^? - ^ protocoladas na sede doLUN I KA I AN fE. no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PAR.ACiR.Al-O SEX IO - C aso na data pre\ isia para pagamento não haja expediente no .VIL NICÍPIO. o
pagamento sera efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁCiRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal nãí) está obrigada a contratar todo quaniiiativo de
serviços, inaicriais constantes neste contrato.

PARÁGRA! O Oí l A VO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 037/2020
pregão eletrônico e cornsequenle contrato, são provenientes dos recursos livres. Os recursos

orçamentários correrão por conta da seguinte dotação;

dotações
Conta da despesa Funcional programàllcu Destinação <!c recurso

00180 02.10.1.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000
00480 05.1 15.15.512.1501.1051

3.3.9Ü.3G.OO.OO.OOOOO
00650 05.116.15.452.1501.2051 3.3.90.30.00.00.00000
006V0 06.1 19.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000
00730 06.120.26.782.2601.1066 3.3.90.30.00.00.00000
009.10 07.121.12..161.1201.2036 3.1.90.30.00.00.00000
01440 Ü8.I24.27.812.270I.2069 3.3.90.30.(10.00.00000
016.10 09.126.10.301.1001.2077 3.1.90.30.00.00.00000
02540 I().I44.08.244.08()1.2024 3.3.90.30.00.00.0(1000
02610 1 Í.I.33.20.606.200I.I058 3.3.90.30.000.()0.0()0n0
02740 1 1.133.20.606.2001.2059 3.3.90.30.00.00.00000
02760 1 t.l 13.20.608.1301,207^

3.3.90.30.00.00.00000
03000 13.136.18.541.0801,205^ 3.3.90.30.00.00.00000
03090 14.1.18..192.1301.2047 1.3.9Ü.3().ÜO.ÜÜ.OOOO()

PARACiRAFO DPXI.VIO - Dura.Uc a vigincia cio contraio, os valores registrados nào serão rcaiitstado,s.

Contrato Administrativo n"' 016/202;
Pá
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município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.

c-inail: plaiialto@filanalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-SlOO - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PAUACjKAI-O DLC IMO PRIiVIIlIRO - Sonienlc podciâ ociirrer a recomposição de valores nos casos
enquadrados no disposto no Artigo 65. !l. "d" cia Lei 8.666/03,

PAR.AÍiR.Aí O DLCI.MO SliGUNDO - Não serão liberadas rccoinposivõcs decorrentes dc inilação. cjiie
nào conílgurem álea econômica extraordinária, tampouco Imo previsível.

PARACiRAI-O DI-C (MO TliRC EIRO - Os pedidos de recomposivão de valore.s deverão ser protocolados
junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura .Vlunicipal.

I .AR.AGR.AfO ÜLCINIO (.íLARIO - Sotnenie serão analisados os pedidos de recomposição dc valores
que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida rccotnposiçào. conforme disposto no
.Artigo 65. II, "d" da Lei 8.666,93.

PARACiR.AF-O DÉCIMO QUINTO - Os valores recompo.sios somente serão repassados após a
assiitatura, devolução do I ermo assinado (confornie o caso) e publicação do Perino de Aditaitiento.

CX.ÁUSl LA QUARTA - DA VICÈNC IA, DO LO< AI. [■ DO PRAZO DL KXECUQÃO
O objeto deste contrato docrá .ser entregue de aeordn com a estiecitkacà» de cada item

objeto (Io ANRXO I no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação de compra, no
locai indicado na mesma.

PAR.ÁtiiíAI O PRIMEIRO- Lm caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as
cspecincaçòes. todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição
ou adequaçao ao edital no prazo máximo de 02 (dois) dias iiteis.

PARAGRAl-0 SEGUNDO - O prazo de vigência do presente contrato c até 31 de dezembro de 2021 ,

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇ.ÃO / OBRIGAÇÕES DA
CGNIRaIADA:

PARÁGRAITJ PRIMEIRO - Entregar o objeto no tempo, lugar c foritia estabelecidos no edital e seus
anexos,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito
estado, setn onu.s para o Município:

PARÁGRAI-O TERCIrilRO - Arcar com o õtuis decorrente de eventual equivoco no dimcnsionamcnto
dos quantitativos de sua proposta, devendo compleniemá-los. caso o previsto inicialmente em sua
proposta na(> seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer aimiin dos
eventos arrolados nos incisos do ^ Io do art. 57 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
PARÁGRAFO QUIN TO - Responder por Iodos os vícios e defeitos dos materiais.
PARÁGRAFO SEXTO - Arcar com todos os ônus dc transportes e fretes necessários.

' despesas que se fizerem necessários para oadimplLinenio das obrigações decorrentes da aquisição.

lratalius.;,s. prcvidenciárbs. fiscais econicrcMis icsulianles da execução do contrato.

Contrato .Administrativo n^ 0I6'202I
Página 3
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco lie Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.
e-nmil: planalto@pIíínalto.pr.gov.br

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

PARAORAl-O NONO - Rcspoiisabi!ixar-se ci\ il c criminairnetuc. por lodo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por a^ào ou omissão, em decorrência da c\cciiv-rio do serviço,
objeto deste tenno de referência, nào cabendo à Administravão. em hipóiese alguma, responsabilidade por
danos diretos, indiretos ou lucros cessantes dccorreiues.

CLÁliSliLA SEX1 A - OBRlG.A<,'ÔES D.A CONTRA TAD.A RELATIV AS .A CRMT RIOS 1)1"
SUSTENTABIUDADE:

-As boa.s práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam cm
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Cnntraiada, que deverá fazer uso
racional do consumo de energia e água. adotando medidas para evitar o dcspcrd/cio.

PAR.ÁGRAI-O PRIMEIRO - C olaborar com as medidas de icdiição de consumo c u.so racional da água.
cujo(s) encarregado(s) devc(m) aluar como faciIitador(es> das mudanças de comportamento.

1 i\RÁGR.\f O SEGUNDO - Dar preferência a a(]uisição c uso de equipamentos e complementos que
promovam a redução do con.siinio de água e que apresentem ellcicneia energética c redução de consumo.

PARAGRAI-Ü TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso dc extensões elétricas.

PAR.ÁGRAEO QEIARIO - Repassar a seus empregados todas as orientações referenies à redução do
consumo dc energia c Agua

PARAGRAEO QUINTO - Eorncccr aos empregados os equipamentos de segurança que se lizerem
necessários, para a execução dos serv iços.

PARAGIÇAEO SEXrO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o
desperdício de água.

saKtentahllthl"'^^''^'^ -Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas desus entabihdade. cm especial sobre redução dc consumo de energia elétrica, de consumo de água e
dcsimaçao dc resíduos süIkIos. observadas as normas ambientais viacnies.

PARAGRAEO OITAVO - Proibir quaisquer atos dc preconceito de raça. cor. sexo. crenças religiosas,
oncniação se.xual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.

- Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e reeulamcnlos
ap! caveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção dc adversidades ao meio

r9s'í'oO " '' trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n"

mte adequada todos os materiais eÁm insiimos
com i r s h poluidores, taiscome. pilhas, baterias, iampadas nuorescenics e trascos de aerossóis, pncumáticos inservíveis produtos c

ircnológiclr ^t,jeitos à disposição llnal. considerados lixo
PARAGRAI-O DÊC IMO primeiro - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARAgR \í-0 DÉCIMO SEGIADQ - Nno é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.

Contrato Administrativo n"" 016,202

^ O ój
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município de planalto
CNPf N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.
e-niail: planalto®planalto.pr.gov.br

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

PARÁOKAFO DÉCIMO OC ART(J - Priorizür o aprovciiamcmo cia água da chuva, agregando ao sistema
hidráulico elementos que possibilitem a capUiçào. iransponc. armazeuamcmo e seu aproveitamento:

PARAc.RAPO décimo OUINTO - Colaborar para a náo geração de resíduos e. secundariamente a
redução a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição Hiial
ambicnialmentc adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a e\ecuç;io
contratual, critérios e práticas de sustentabilidade. como:

P.AR.ÁGRAFO I3ÉCIM0 SÉTIMO - Dar preferência a emio de documentos na Ibrma dit-iial. a fim de
reduzir a impres.sào de documentos:

a) Em caso de necessidade de envio de documentos á contratante, usar preferencialmente a função
duple.v (frente c verso), bem como de papei confeccionado com madeira de origem legal

b) Capacitar seus empregados, orientando que os residuos não poderão ser dispostos em aterros de
rc.siduos domiciliares, arcas dc "bota fora", encostas, corpos d'água. lotes vaaos c áreas
piotegidas por Lei. bcin como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAI-O DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os rc.stduos em conformidade com
as normas tccmcas espccilicas.

CLÁLSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

-c^bcr o obje.0 dcs.c- Con.ra.o nns condivôcs aius.adas e da
c U(N I K A 1 ADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos,

P.ARÁOR.AI O PRIMEIRO - C onsiiiiiciii obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer a CONIRATADA Ioda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação au
lornecimcnto: ^

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CON TR.AT.ADA'

a) eiiiregar/execuuir o objeto, de acordo com as cspeciiicaçõcs do Anexo I do Edital do Pregão
Eleiromco n 037/2020 e da Cláusula Primeira deste instrumeiuo;
b) responsabihzar-se por iodos os custos para o cumprimento da prestação obriaacionai. incluindo

T mê ín! TT""' necessárias para otoi nevimeiilo do objeto do Contrato;
c) rcspo„sabilÍ7,-,r-..c pel,i inlcgnil prcslagâo «.nlratu.d, inclusive quanto às obrigavõcs decorrcnles
da inobservância da legislação em vigor;
d) atendei aos encargos trabalhistas:
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CON fRATANTE ou a terceiros nor si
ou por seus repre.seiitantes. iin execução do objeto coniraiado. isentando o CONTRATANTF de
oda e qualquer reeiamaçao que possa surgir em decorrência dos mesmos-
o rccon ̂ ccr o direito do CONiTRATANTi: dc solicitar o tnatcrial. scn,p;c q„c julgar necessário:
con rá à por escrito con, o CONTRaTAN I P. os cmcitdin.cntos sobre o objeto
verb,' d re-ssalvtidos os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentosvcrb.iis dtserao ser confirmados por escrito, dentro do pra/o mtivimo dc Ü3 (irêsl dias nicis-

E e"™ico'n' õjTOOan í"'" = 'l"oli"oaíão e.sigidas no Editai do PiegãoLictroniuo n 1)37/2020, durante a vigência do Contrato.

3o M
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município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000.
e-waih planaíto@plaiiaUo.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-SWO - Fax: (46) 3555-SlOl
PLANALTO - PARANÁ

CLÁU.SI LA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo dns demais penalidades previstas na leeislação em vleor o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justincativa nào seja aceita pela Administração, estará
sujeito as seguintes sanções cumulativas ou nào. conlorme estabelece a Lei dc Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada Inadimplenie será aplicada total ou parcialmente, ás sanções
legais, a saber:
a) Advertência:

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da iniVaçâo:
c) Suspensão temporária de paiiicipação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Admini.siração
Publica, pelo prazo de ate (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos dc licitar junto ao Tribunal
de C onta do Estado do Panmá. a licitante que:
1. C onvocada dentro do prazo de validade dc sua proposta, nào assinar o contrato;
2. Dei.xar de entregar documentação exigida no edital;
.3. Apresentar documentação íálsa;
4. F.nsejar o retardamento da execução de seu objeto:
5. Não mantiver a proposta:
6. Falliar ou fraudar na e.xccução do contrato:
7. Comportar-se de modo inidòneo:
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,

PARÁGRAFO TERCI-IRO - A inexecução contratual, inclusive por atra.so injustilicado na execução do
contrato, sujeitara o contratado à multa de mora. que será graduada de acordo com a uravidade da
iniraç.lo. obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o
atraso, a C ontratada mcidirá em multa na ordem de 1% (unt por cento) sobre o valor total percebido
pela ( ontratada. por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimenio total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjiidicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese dc neuaVse a
e etuar o reíorço da cauç<ão. dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua convocação- "

rin,r-.n O" COncliçào dOcontrato, aplicada em dobro na reincidciicia:
d) 0.3% (três décimos por cento) ao dia. ale o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parle do
fornceimcnto do objeto: '
e) 0.7«.i, (sete décimos por cento) .sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por
cada dia subsequente ao irigesimo: '

conir»uo. aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período dc v igência do contrato, contados da última
prorrogação no caso de rescisão do contraio por ato unilateral da administração, motivado por culpa
da Contratada, garantida defesa previa, indepcndememenie das demais sanções cabívei,s;

e  P-'';^'i^'=HÍes previstas serão levadas em conta a natureza
nrlu-f ^ OM)rejinzos dela advindos para a Administração Pública c a reincidência napratii.,1 do ato_conlorme discriminado a seguir;

élu """ " " «mpmamento inadequado do licilante
nuulieípa' ' ' ' Pi-cjuízos graves ao
ífl ••'5 previstas „as Leis Federais n" 8.666/qí elü.._0,-()_. assim como cm decreto regulamcntador do preuão. sujeitando-se os infratores às
commaçoes legais, garantida a previa e ampla defesa em proccs.so administrativo

Contrato Administrativo n'^ Oi6/20''
Página 6
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município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

.1) a miiiia a qiii; sc rclire i;ste ilcni iKlo impede i|ije a Adminislravãa rescinda unilateraimcnte o
coiilniio e aplique ns demais sanções previsUis na lei.
4) a miiiia. aplicada após reiiular processo administrativo, será descontada da itarantia do contratado
lailoso.

SC o \alorda multa excaler ao da garantijt prestada, além da perda desta, a contratada responderá
pela sua diíérença, que .será descontada úos pagamentos eveniualntcnte devidos pela .Admiitistraçào.
ou, ainda, sc for o caso. cobrada jiidiciulincnlc.
b) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa pors cntura imposta.
7) as mtdtíis prcvi.stas neste item. ntlo tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
eomratadn da responsabiliilade por perdas o 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 icuais
ciladas.

')) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidadc para licitar c 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 üiitnis ilícitos prev istos em lei.

CL.ÁUSIIL.A NO.N A - D.AS ALTKRACÕKS COM RA 11'AIS

A CONIRAI.AD.A fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais o.s acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atuallzitdo do Contrato.

CI...U SULA DKCIM A - DA RKSCISÃO

O presente contrato poderá ser re.scindido de pleno direito pelo CONTR.ATANTE. independentemente de
jioiilicação Judicial da ( ON FRA I ADA. nas seguintes hipóteses:

a) infringcncia de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CON TRAT.AD.A.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucioriar ou
transacionar qualquer direito decorrente (Icsic contrato.
d) os demais mencionados no .Artigo 78 da Lei n ' 8.66Ó-9.L

PARACjRAFO PRIMKÍRO - A CONTRATADA. iiideni/ará o CONTRA I AN fl- por todos os prejuízos
que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais'.

'' rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará àLON I RATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CL.ÁLÍSLILA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEC.ISLACÃO APUC.ÁVEI,

O presente msirurnemo contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei iC 8.666 de 06 I09T e

r!;Hi,:"riSR SD78. de n.()9.l9')0 - Código d. Delesa da Co,;un,i,lor."no
explicitadas Comercial Brasileiro e em outros refcrcmes ao objeto, ainda que não

CL.ÁUSliLA DÉCl.M A SEGl NDA - DA TRA\SMISS.-\0 DE DOCUMENTO.S

A troca eventual de documentos e cartas entre o CON TRATANTE e a CONTRATADA será feita por

cartas ^ i:"'isidcrada como prova dc entrega de documentos ou

Contrato .Administrativo tC 016.'2021
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CLÁl SI LA DÉCIMA TLRCLIKA - DA IH ÜIJCIDADF.

Unui vo/ finiiiido. o cxirato do prcscnlc Conlraio será publicado uo periódico dos Atos Ollciais ilo
Vlunicipio de Planalto - Pr. pelo CONTRATANTE, ctn cuiiipriniento ao disposto no art. 61. vj I". da Lei
8.666/9.T

CLÁUSULA DÉCIMA Ql AR I A - DA UE\ OCACÃO E ANULAÇÃO

Fica a-ssegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por razoes de interesse
público decorrentes de fato superv-cnicnle devidamente comprovado, ou anulá-la em viiiude de vício
insanável.

PARÁCiRAFf) PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará
na nulidade do.s ato.s que diretamente dele dependam.

P.AR.ÁGR.AFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a
atitoridadc competente indicará e.xpressamente os atos a que ela se estende.

PARAGRAI-O TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar
pela Administração.

P.ARAGRAFÜ QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de descon.stituir os já produzidos.

PAR.ÃGRAFO QUIN TO - Nenhum ato será declarado nulo se do vicio não resultar prciuízA) ao interesse
piibiico ou aos dc-mai.s interessados.

PARAGRAFü SE.\ IO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito o devidamente
fundamentado.

PARAGRAI-O SÉIIMO - .A autoridade competente para anular ou revotiar a licitação é o Prefeito
Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato sc aplicam as seguintes disposições aerais:

a) hm ocoiiendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplcmcnlo de obrigações da
CON í RATADA, esta licará impedida de participar dc novos contratos com o CONTRATANTE,
bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n 87 da Lei 8.Ó66/9.T

b) A C-ON TRA I ADA assume exclusiva c integral responsabilidade pelo cumprirncmu de todas as
Obrigações dccorrcmes da e.xecuçào deste contrato, sejam de natureza trabalhista, prcvidenciária.
comercial, civil, penal ou liseal. inexistindo solidariedade do CONTRA I ANfE relativamente a
esses encargos, inclusive os que cveiituaimeme advirem dc prejuízos causados a terceiros.

O O presente Comraio Administrativo será encaminhado através de correio eicirònico. para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo liciianic na láse de habilitação, compelindo no Contratado
a impressão e assinatura <lo in.striimcnto cm 02 (duas) vias. providenciando a cntrcua da v ia
original no Dcpartamenio de Licitações da Prefeitura Municipal, cm até 0.^ Mu, ,o n
seu recebimento. '

Contrato Administrativo n- 016/202 i
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d) A via deste insirunicnto destinada ao ( oniratado. devldaiitenie assinada pelo Contraianle. será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Pa^o
Víunicipaí a partir de 0.> (cinco) dia.s apôs o protocolo da entrega das vias oriainais pre\isla no
item anterior.

C LÁUSl LA DÉCIM A .SL.VI A - DA MÍALDÍ] L AN I ICORRl PÇ.ÃO

As partes declaram conhecer as normas de prcvenv"âo à corrupção prcvi.sias na legislação bnusileira. dentre
elas. a Lei de Improbidade Adininisirativa (Lei Federal n'' 8.42<)'I992), a Lei Federal n" 12.84G/20n c
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá
oterecei. dar ou se comprometer a dar. a quem quer que seja. aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que .seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de otilrem. qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo
íraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o
equilíbrio economico linanceiro do presente contrato, seja de tbrma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contraio, devendo garantir, ainda que seus prepostos. administradores e colaboradores aiam da
mesma forma

CL.ÁLSI LA Dr.C rM A SL I IMA - D.A.S FAR I KS IN rK(;RAN FES

"" ~ Frcgão Eletrônico e na proposta apresentada pelaC.ON I RAl ADA. são partes integrantes deste in.sirumento. independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO LNICO - Serão incorporado.s a este contrato, mediante termos aditivos cpiaisquer
modilicaçoes que venham a ser necessnrio.s durante a sua vigciicia. decorrentes das obrigações assumidas
pelo CON IRA FANÍL c CONl RATADA, tais conto a prorrogação de prazxis e normas "crais de
serviços.

CL/UISLLA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A tlscalização da execução do objeto contratual se dará de fomia ampla e
irrestrita, competindo ao gestor e ao ílseal do contrato o seu exercício:

PAR.ÁGRAFO SEtilíNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de pes.soas.
piomovcrem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste
contrato c ainda:

a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste contraio
c na logisíaçao. no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRA FADA;
b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos competentes
para adoçao das medidas corretivas c punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação
indébita e de prejuízo ao erário:
c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto contratado;
d) .Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para paiiamento:
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade compeienie. das ocorrências contratuais
constatadas o» registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e demais medidíLs
pertinentes:

t) Manter coniroles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual constarão todas
as ocorrências relacionada.s com a e.xecução. inclusive o controle do saldo eontralual. com base nas
inlormações e relatórios apresentados pelo fiscal:
a) (*ropor medidas que mclliorem a execução do contraio.

PARÁGRAFO TI:RGEIRü - Caberá ao fiscal do conlnito, o servidor Ederson Aliino Robs ü
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao aestor do
contraio as ocoriencias que possam prejiuliear o bom andamento do contrato e ainda:

Contrato .Administrativo iC OI6'"'(P1 , i n
Pagina 9



município de planai to
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

■'1 ''^í^s/s, 1583 - CEP: 85.750-000.e-inaiI: plana Ito ©planalto.pr.gov. br
fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

a) anoiar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execuvào do contrato,
determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos obser\ados;
b) acompaiihar e nscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no curso da
sua Mgencia do contraio e de tudo dni' ciência á CONTRATADA, para fi el c.xccução do contato
durante toda a vigência do contrato;
c) .sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equjpanK'nto.s. que esteiam em
desacordo com as especiílcaçÒe.s técnicas, e as constantes do temio de referencia, determinando para
a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em descoiiíbrmidade com o solicitado;
d) conlenr a e.vecução do objeto contratual, por ocasião da entrega da.s notas fi scais ou equivalentes,
devendo alerir os produtos, quando e.xecutado satisfatoriamente, para fi ns de pagamento-

constantes do ane.xo I do edital, da proposta da
C. ÜN í KA IADA c das cláusulas de.stc contrato; e
O solicitar a substituição de qualquer empregado da C ONTRATADA que: comprometa a perfeita
c.secuçao do contrato; crie obstáculos á fi scalização: não corresponda ás técnicas ou as exigências
disciplinares do orgao; e cujo comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados á execução
do contrato, que venha causar embaraço á fi scalização em razão de procedimentos incompatíveis
com o exercício de sua função.

PARAGRAÍ-O QUARTO - A fi scalização de que trata esta cláusula não c.xclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRA lAIM. pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a ierceia>s
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos.

PARÁGR AFO QLTN rO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fi scalização da CONTRATANTE não
cÍKle nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumpiimeiuo das obrigações
pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidade.s resultantes de
imperfeiçc,cs tccmcas emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão
co-iespoiisabilidade da CON TRAT ANTE ou do servidor designado para a fi scalização.

PARÁGRAFO SE.XTO - Ao coniraianie não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PAR.ÁGKAEO SÉTIMO - Por força do comido no art. 68. da (..ei n", S.666/'TÍ. a contratada, por ocasião
da assmatuia do contraio, devera indicar preposto. aceito pelo gestor deste contrato, para representá-
la sempre que lor necessária.

PARÁGR Al-0 011A V O - Ao preposto da contratada compeiirâ. entre outras atribuições-
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTR.ATANTE:
b) Realizar o.s procedimcnto.s administrativos junto ao CONTR.ôT.ANTE-
c) Manter o CONTR.ATANTT-; inibrmado sobre o andamento e a qualidade dos produtos-
e  "■'■"«"'"''l''"''" ''' 1""- «cHio. nscal do conlralo com osesclarecimentos julgado» necessários;

CL.Ál SIjLA décima NON.A- da .SUCESS.ÃO F. DO FORO

dc i.nnT ,oor™Tsr'""' (in.pres.s por si.slc,„>, cicrônico dc d.-,dos)T!® o icstcmonhas abaixo, obricando-se por si c seus
CapTnimã' «ndo '^legeudo para Foro d"o mesnro a Co,„arca de
razdò d «o da CONTRATAD.A, que emrazão disso c obiigacia a manter um represenlanie com plenos podcres para receber notificações cilacào
inicial e outias em direito permitidas neste referido foro. '

Planalto - Pr. 28 de janeiro de 2021
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DAGOBERTO Assinado de form

LUIZ CARLOSliONI
PREFIÍITO MUNICI1'AL

a digitai por

i PRARRPMí~UnM f~l IMUIA DAGOBERTOLEBARBENCHONLEBARBENCHON CUNHA juNiOR.0526273S932
JUNlOR:05262735932 Dados; 2021.03,23 08:52:24 -OBW
DAGOBLKTO [.LIBARBLNCHOS

CUM IA JÚNIOR

INI-I\n Y IVIPOKrAÇÀO l- COMÉRCIO
DL LUMINÁRIAS LIRLIJ

ESTEMU

'  ̂Cezàt Auguéto Soares
CPF 066.452.S49-03
RG 9.849.923-7

Pregoeiro
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