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PLANALTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 058/2022

PREGÃO PRESENCIAL N® 008/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno,
com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/000116, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS
BONI, 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 n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20.

CONTRATADA: G L ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA., devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° 80.890.502/0001-74, com sede à Rua Amazonas, n° 180, sala
02, Centro, Município de Paraiso do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado
pelo Administrador Sr. GILMAR APARECIDO ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empresário,
portador do RG n.° 9.346.088 SSP/SP, e do CPF sob n.° 894.323.048-68, residente e
domiciliado à Rua Albino Silva, n° 455, Jardim Curitiba, Município Paranavaí, Estado do

Paraná pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se
regerá nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas
condições do Edital de Pregão Presencial N'' 008/2022 pelas cláusulas a seguir
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a Contratação de empresa para implantação de sistema para

efetuar controle da Produção primária com interface entre o sistema do produtor rural da
Secretaria da Fazenda e dos documentos fiscais para atender as necessidades das
Secretarias de Finanças e de Agricultura, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:
ITEM QUANT UN
OBJETO
PREÇO
PREÇO
UNIT.

01

12

MES

Implantação de sistemas para efetuar o 2.600,00
controle da Produção Primaria
e dos
Documentos Fiscais das empresas
(Indústria e Comércio) do município com
treinamento

dos

Funcionários

e

manutenção dos sistemas:

1)

CONTROLE

DA

PRODUÇÃO

PRIMÁRIA COM INTERFACE ENTRE O
SPR (SISTEMA
DO
PRODUTOR
RURAL

DA

SECRETARIA

DA

FAZENDA)POSSIBILITANDO:
Agilidade
no
atendimento
aos
produtores:
- Agilidade na impressão das Notas

Fiscais de Produtor a serem entregues
aos produtores, na impressão deverão
ser inseridas informações como por
exemplo o nome dos sócios e seu
percentual de participação na produção;
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TOTAL

31.200,00
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- Importação

Entrada

das

Notas

Fiscais de

emitidas

pelas

empresas

compradoras da produção primária do
Município
através
de
arquivo
magnético/Importação pelo arquivo XML

das Notas Eletrônicas desde que sejam
disponibilizados pelas empresas;
- Importação de forma magnética dos
Dados de
Estimativa/Produção do
Município informados pelo DERAL
(Departamento de Economia Rural) para
o sistema de controle da produção
primária com a finalidade de levantar
erros que possam prejudicar o Município

na composição do índice de Participação
do Município;
- Lançamento dos documentos fiscais
emitidos pelos produtores de forma ágil e
segura para posterior prestação de
contas no SPR através de Interface no

momento mais oportuno;
- O Sistema deve possibilitar ao
município, desde que as informações
sejam inseridas no mesmo, saber tudo o
que está sendo ou será produzido em
cada propriedade cadastrada, bem como
a área plantada;
-

O

banco

de

dados

deve

ser

compactado e enviado diariamente pelo
usuário do sistema, para um provedor
externo
mantido
pela
contratada,
possibilitando
recuperação
das
informações em caso de problemas
decorrentes como queda de energia
elétrica, queima de HD, furto do
computador, etc;
-Emissão de relatórios:

a) Lista dos Produtores, devendo o
mesmo dar condição de escolha por
tamanho da área ocupada, forma de
detenção (proprietário, arrendatário,
meeiro, espólio, parceiro, posseiro,
usufrutuário, comodatário, condomínio,
inventariante,
representante
ou
assentado), data do cadastro, ativos,
baixados;
b) Ficha individual de Controle do
Produtor,
listando
todas
as
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comercializações ou apenas as vendas,
conforme
período
informado
pelo
usuário;
c) Documentos emitidos por data de
emissão ou lançamento;

d) Lista por empresa adquirente dos
Produtos
Primários
do
Município

;(Resumido e Detalhado);
e)
Resumo
dos
Produtos
comercializados por ordem de valor ou
; alfabética;
f) Para montagem do Recurso das
vendas/transferências de Produtor a
Produtores não inscritos na CAD-ICMS e

Interestaduais a ser encaminhados para
Agência de Rendas/Receita Estadual o
qual será apropriado pelo Estado para
compor parte do valor adicionado do
Município:
g)
Comparativo
de
Produtos

comercializados

com

informações

passadas pelo DERAL;
h) Análise via sistema dos valores
apresentados na EFD/DASN (valor total
das compras de produtos primários)
listando as empresas que informaram
valor menor ou não informaram com
base no controle das Notas Fiscais de
Produtor ou Notas Fiscais de Entrada

emitidas pelas empresas que adquiram
produção primária do Município.
Obs.: No caso do Município precisar de
algum relatório que o sistema não
disponibilize o mesmo deverá ser
implementado no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis após a solicitação por
escrito.

2) CONTROLE DOS DOCUMENTOS

FISCAIS (EFDA/A. PGDAS-D, DEFIS)
POSSIBILITANDO:

- Importação dos dados dos Documentos

Fiscais do Município (Indústria e
Comércio), valores apropriados (Entrada
X Saída)ou Receita Bruta;
- Identificação por empresa se tipo
Normal ou Simples, informações do
contador responsável
telefone, CRC;

como

2)0

nome,
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- Elaboração de Petição à Secretaria de
Estado das Finanças do Paraná, de
acordo com as exigências legais
vigentes, para ser encaminhada pela
contratante;
- Emissão de Relatórios:

a) Relação de empresas por Contador;
b) Relação de empresas por ordem de
Valor

Adicionado,

Razão

Social

ou

Inscrição, com opção de escolha por tipo
de regime Normal, Simples ou todas;
c) Relação
de
empresas
cujos
documentos foram: recebidos, não
recebidos ou todas, por tipo de regime
(Normal, Simples ou todas).
Obs.: No caso do Município precisar de
algum relatório que o sistema não
disponibilize o mesmo deverá ser
Implementado no prazo máximo de 10

(dez) dias úteis após a solicitação por
escrito.

TOTAL GERAL

31.200,00

Parágrafo Primeiro - 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 N°. 008/2022, juntamente com seus anexos e a proposta
da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra do objeto indicados na Cláusula
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 31.200,00. (trinta
e um mil e duzentos reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato dar-se-ão até 30
(trinta) dias subsequente a entrega do objeto, 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 Segundo - A Nota Fiscal de faturamento deverá ser preenchida sem rasuras,
com a descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria
Municipal de Esportes, comprovando que o objeto foi entregue em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital/Contrato:

a) Descrição do objeto, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) Número do Contrato.
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Parágrafo Terceiro - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no
endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição processo

licitatório, PREGÃO PRESENCIAL n'^ 008/2022.
Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no paragráfo primeiro desta cláusula.
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- 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 contrato, em função de alterações
na legislação pertinente.

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 QUARTA - 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) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da entrega, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A prestação do Serviço conforme descrito abaixo:
• A empresa contratada deverá dispor de profissional qualificado para executar os
serviços de Manutenção de Sistema de Informática para o Banco de Dados.
• Ocorrerá por conta exclusiva da empresa Contratada as despesas de
deslocamento dos seus funcionários ao local da manutenção de sistemas de
Informática.

• Os serviços descritos no termo terão que ser disponibilizados e realizados no prazo
e tempo estipulado conforme a necessidade da contratante.

• O prazo de vigência do Contrato será de 12(doze) meses.
b) E de responsabilidade da empresa ganhadora a conversão/migração e o
aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações em uso são de
responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização dos mesmos pelo
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Município. Ao final dos serviços de implantação, o órgão licitante fará testes
visando a validação dos dados convertidos como condição essencial à liquidação
de tais serviços, sem prejuízo da aplicação de penalidades em caso de
identificação futura e erros e incorreções.
Deverá a empresa ganhadora realizar treinamento destinado à capacitação dos
usuários para utilização das diversas funcionalidades do sistema contratado. A
empresa fornecedora do sistema ministrará o treinamento no local a ser indicado
pela Contratante.
Deverá a contratada após a implantação, fornecer suporte técnico, que será
prestado conforme a demanda relacionada à execução do contrato.
O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por técnico apto a
prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de:
Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do sistema;
Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de
operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista
backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança;
Elaboração de quaisquer atividades técnica relacionadas à utilização do sistema
após a implantação e utilização do mesmo;
Será aceito suporte ao sistema licitado via acesso remoto mediante autorização
prévia, sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das
informações, devendo ser garantido atendimento para pedidos de suporte no
horário de expediente, de segunda a sexta feira.
A execução dos serviços de implantação do sistema e treinamento dos

funcionários, será iniciada em 5 (cinco) dias, após assinatura do contrato, a
contratada terá o prazo de mais 5 (cinco) dias a contar da data de início do
serviços para finalização dos mesmos. Podendo a contratante solicitar à contratada

novos treinamentos ou esclarecimentos para funcionários se assim necessitar.
g) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas
da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
h) A empresa vencedora do certame deverá implantar o serviço e executar o
treinamento, após solicitação da Secretaria solicitante, no endereço fornecido pela
mesma.

i) A solicitação mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
• Secretaria Municipal solicitante;
• Definição dos itens a serem adquiridos;

• Data e local da entrega;
• Assinatura da Secretaria responsável.

A critério da Contratante, será solicitado da empresa licitante vencedora do
certame no prazo de até 10 (dez) dias a realização de demonstração do sistema
ofertado para os servidores municipais designados pela Secretaria Municipal
solicitante, a fim de verificar se o mesmo atende às exigências técnicas do Termo
de Referência, ocasião em que os funcionários da empresa deverão demonstrar
todas as peculiaridades e funcionalidades do sistema, tirando dúvidas se
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necessário. A demonstração poderá ser acompanhada pelas demais licitantes se

for solicitado pelos mesmos, ocasião em que a Prefeitura informará o dia, hora e
local da realização da mesma.
k) Deverá a vencedora Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos
pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros em

decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da presente licitação, isentando
o Município de toda e qualquer responsabilidade.
I) A Contratada deverá:
• oferecer o sistema de acordo com as normais legais e legislação vigente, seguindo

fielmente as imposições trazidas pelos Órgãos Federais e Estaduais.
• instalar e realizar as necessárias conexões e comandos para deixar os sistemas
funcionando no equipamento da CONTRATANTE;
• configurar, preparar a base de dados, testar, cadastrar dados iniciais e preparar os
sistemas para a utilização da CONTRATANTE;
• oferecer treinamento e orientar o usuário para o uso corretamente dos sistemas e
utilitários;
• prestar suporte técnico, através de telefone, internet, fax, correspondência, remoto
e in-loco para solucionar dúvidas de operação e funcionalidades dos sistemas;
m)O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por técnico apto a
prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de;
• Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do
sistema;
• Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em
erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que
não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança;
• Elaboração de quaisquer atividades técnica relacionadas à utilização do
sistema após a implantação e utilização do mesmo;
• Será aceito suporte ao sistema licitado via acesso remoto mediante

autorização prévia, sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e
segurança das informações, devendo ser garantido atendimento para
pedidos de suporte no horário de expediente, de segunda a sexta-feira.
n) A vencedora deverá realizar as alterações de cunho legal, fiscal ou tributário,
impostas pelos órgãos federais e estaduais com introdução aos sistemas, com
prazos compatíveis com a legislação;
o) realizar quando solicitada as alterações e adaptações das situações particulares,
visando melhorias nas funções originais dos sistemas, as quais serão cobradas às
horas trabalhadas na sede da CONTRATANTE, para levantamento, implantação e
treinamento mediante apresentação de relatório de atividades;
p) oferecer sem ônus para a CONTRATANTE, as melhorias e novas funções
introduzidas aos sistemas originais, visando apresentar sempre a última
atualização do sistema;

q) reparar as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos sistemas;
r) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;

s) toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos
serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a

■^0>'

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-maii: planaÍto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

UNICÍPIO DE

VENCEDORA:

t) 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,

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
v) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execução do contrato;
w) Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à
comprovação da qualidade e operacionalidade dos serviços, permitindo a
verificação de sua conformidade com as especificações previstas no Termo de
Referência;
x) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração Pública ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo CONTRATANTE;

y) Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer
irregularidades ocorridas no fornecimento do serviço;
z) Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como
atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do serviço, principalmente
quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
aa)Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para

acompanhamento da execução contrato. Á existência da fiscalização de modo
algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor pela execução de
qualquer serviço;

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

02560

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.40.00.00.00000

02630

11.133.20.606.2001.2060

3.3.90.40.00.00.00000

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA 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.
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Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:
a) Advertência:
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos
de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10%(dez por cento)sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis;

Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública
e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 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.
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3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateraimente o contrato e apiique as demais sanções previstas na lei.
4)a muita, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5)se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, aiém da perda desta, a contratada
responderá peia sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judiciaimente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o vaior de qualquer multa porventura
imposta.

7)as muitas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabiiidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e iicitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos iiícitos previstos
nas disposições iegais 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 SÉTIMA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12(doze) meses
a partir da assinatura.
Parágrafo Segundo - Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS
ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência,
decorrente das obrigações assumidas peia CONTRATADA, aiterações nas especificações
quantitativas e quaiitativas ou nos prazos.

Parágrafo Terceiro - O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado,
desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso I, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o

valor unitário do objeto são FIXOS, PORÉM SERÃO RREAJUSTADOS, a cada 12
meses, de acordo com o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Parágrafo Segundo - Fica facultado ao Município de Planaito realizar ampia pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a anáiise dos requisitos do subitem anterior, a
decisão quanto ao reajuste de preços solicitado pela CONTRATADA.
Parágrafo terceiro - A eventual autorização do reajuste dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Pianalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de reajustes de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
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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;

g)

decretação de falência ou instauração de ínsolvência civil;

h)
dissolução de Sociedade;
i)
alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;

j)
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;

k)

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n'' 10.520,
de 17 de julho de 2002 e suas alterações. Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicandose supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 - PR, 28 de fevereiro de 2022.
..,_ ,_ .

Assinado de forma digital por

GILMAR APARECIDO DE gilmar aparecido de
ARAUJO:89432304868
CONTRATANTE

ARAUJO:89432304868
Dados: 2022 02.28 15:35:35 -Q3'0Q'

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOM

OME e RG:
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