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PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 078/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado peio Prefeito Municipal,
senhor senhor 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
747.491.029-20.

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob
n.° 27.787.054/0001-03, com sede à Rua Buenos Aires, 361, Miniguaçu, Francisco
Beltrão/PR, neste ato representada pela Administradora a Sra. ITELVINA FATIMA
CANEI, brasileira, comerciante, portadora do CPF sob n.° 492.238.369-72, residente e
domiciliada, na Cidade de Francisco Beltrão/PR., 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° 011/2023 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a Aquisição de materiais de consumo para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município de
Planalto - PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:
Lote Item Produto Marca UN Quant Preço Preço

total

02 01 AGUA
SANITÁRIA
uso doméstico,
embalagem
plástica,
resistente,
tampa com

lacre p/
permitir uma
boa vedação
da

embalagem.
Composição:
hipociorito de
sódio e água;
teor de cloro

ativo: 2,0% a

SEMPRE

VIVA

UN 350 7,94 2.779,00

3
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2.5% p/p, cor

levemente

amareio-

esverdeada

Na

embalagem
deverá constar

a  data de

fabricação,
data de

validade do

produto e

registro na

ANVISA e

demais dizeres

obrigatórios.
conforme

legislação
vigente.
Embalagem
contendo

5.000ml

AROMATIZAD

OR/NEUTRALI

ZADOR DE

ODORES

PARA

AMBIENTE,

em forma de

aerossol,

fragrâncla
agradável, não
contendo

clorofiüorcarbo

no-cfc

(inofensivo à

camada de

ozônio).
Registro no

ministério da

saúde.

Embalagem
contendo 0

nome do

fabricante.

data de

fabricação e

02 02 KELTRIN UN 90 7,39 665,10
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prazo de
validade.

Embalagem:
frasco com

400m!.

02 03 PEDRA

SANITÁRIA
para uso em

vaso sanitário,

higienizante,
poder
bactericida.

Arredondada

com suporte.

Aroma: floral,

eucalipto,
lavanda ou

jasmim.
Consistência:

sólida.

Composição:
paradicloroben
zeno.

Essência e

corante. Peso:

35g. Variação:
+/-10% do

peso. Uso:
vaso sanitário.

SANY UN 150 1,10 165,00

02 04 SAPONACEO

CREMOSO,

composição
tensoativos

aniônico e

não-aniônico,

espessante,
aplicação
limpeza pisos,
paredes e
louças,
características

adicionais

componente
ativo

biodegradável
linear

alquibenzeno,

GLAMOUR UN 100 3,50 350,00
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aspecto físico
cremoso,

embalado em

frasco de 300

ml. A

embalagem
deverá conter

externamente

os dados de

identificação,
procedência,
número do

lote, validade e

número de

registro no
ministério da

saúde.

03 01 ÁLCOOL

ETÍLICO,
frasco 1 litro,
com teor

alcoólico entre

95,96 GL,

volume/volume

ou 92,6 a 93,8

a  15°C.

INMETRO,

caixa com 12

unidades.

SUPER

VALE

CX 150 70,00 10.500,00

06 01 DESINFETAM

TE LÍQUIDO
DE USO

GERAL - age
de modo

efetivo,

removendo

totalmente os

diversos tipos
de sujidades e
manchas.

Composição:
associação de
tensoativos

não-íônicos e

catiônicos,

agentes
sequestrantes.

JASMINE UN 50 8,47 423,50

3
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agentes
emulsionantes,

corantes,

essência

lavanda/floral

e  veículo

aquoso. Galão
capacidade
mínima de 5

litros. Diluição
mínima: 1:20.

Com registro
na ANVISA.

06 02 DETERGENT

E

DESENGORD

URANTE

AMONIACAL,

limpador para
sujeira
pesada, com
ação
desengorduran
te com

enxágüe para
pisos, com alto
poder de
remoção de
óleos e

gorduras
(fogões,
coifas, suggar
e outros) e, em
ladrilhos e

outros pisos
encerados ou

outros

acabamentos.

Anula cheiro

de gordura e
tritura. 'Ideal

para limpeza
pesada. Faixa
de

concentração
para o uso: de
1,0 a 5.0% (de

SIPROLIM

P

UN 20 24,92 498,40

3
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10 a 50 ml por
litro de água).
Aspecto:
líquido; ph
10,0 - 11,5;
composição
química:
tensoativo

aniônico,

amônia,

alcalinizante

sequestrante,
princípio ativo:
dodecilbenzen

o sulfonato de

sódio (n° cas
25155 - 30 -

0) 4,0 - 7.0%.
Embalagem:
bombona de 5

litros.

06 03 DETERGENT

E MULTIUSO

recomendado

para a limpeza
geral na copa
e  cozinha

Remove com

facilidade

gorduras,
animais,

vegetais
minerais. Ação
desengorduran
te, excelente

resultado em

sujeiras de
fácil remoção,
o  produto já
vem pronto
para uso

facilitando o

uso no dia-a-

dia, com ph
neutro e alto

poder de
limpeza,

SIPROLIM

P

UN 30 12,96 388,80
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excelente

poder de
remoção de
gorduras.
Frascos de 5

litros.

06 04 DETERGENT

E  NEUTRO

recomendado

para a limpeza
geral na copa
e  cozinha.

Remove com

facilidade

gorduras
animais,

vegetais
minerais. Ação
desengorduran
te, excelente

resultado em

sujeiras de
fácil remoção
o  produto já
vem pronto

para uso

facilitando o

uso no dia-a-

dia, com ph
neutro e

poder
limpeza,
excelente

poder
remoção
gorduras.
Detergente
aspecto líquido
viscoso,

indicado

lavagem
louças,
talheres,

copos

utensílios

cozinha

geral.

alto

de

de

de

de

para

de

e

de

em

JASMINE UN 20 11,96 239,20
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Embalado em
Frasco plástico
transparente
de 5 litros.
Composição:
componente
ativo /
tensoativo
aniônico
(linear
alquilbenzeno
sulfonato de
sódio) (
glicerina;
coadjuvantes:
conservantes,
sequestrante,
espessantes,
corantes,
fragrância e
veículo. Deve
possuir n^ de
notificação da
anvisa/ms
impresso no
rótulo. o
produto deve
possuir as
seguintes
características:
ph entre 6,5 e
7.5;
viscosidade de
300 cp a 500
cp; matéria
ativa aniônica
entre 8,0% e
10,0%,
baseado nas
características
do produto
referência ypê,
da fabricante
química
amparo Ltda.,
comprovadas
por laudo

3  °
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técnico

expedido
laboratório

idôneo

registrado
junto
ANVISA

por

07 01 ESCOVA

PARA

LIMPEZA,

oval, uso
geral, base em
polipropileno,
resistente,

medindo no

mínimo 12 cm

de

comprimento e
cerdas de

nylon medindo
no mínimo 1,0
cm de altura.

LOQ UN 20 2,40 48,00

07 02 ESCOVA

SANITÁRIA
COM

SUPORTE.

Material: cabo

e  base em

polipropileno,
cerdas em

nylon sintético
ou

polipropileno.
Cerdas:

comprimento
mínimo

(saliente) de
12cm e

espessura

média de

0,60mm, com

fixação firme e
resistente ao

cabo. Cabo:

altura 18cm.

Para uso de

limpeza de

PLASNEW UN 10 6,00 60,00

3
4»^
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vaso sanitário.

07 03 ESPONJA DE

AÇO
inoxidável de

longa duração.
10 gramas.

NOBRE UN 20,00 2,50 50,00

07 04 ESPONJA DE

LÃ AÇO -
material lã de

aço carbono,
formato

retangular,
textura macia,

isenta de

sinais de

oxidação,
comprimento
mínimo 9 cm,

largura mínima
4cm, peso
líquido mínimo
42 g -
aplicação
utensílios e

limpeza em
geral.
Embalagem
com 8

unidades.

ASSOLAN POTE 20,00 1,95 39,00

07 05 ESPONJA DE

LOUÇA
DUPLA FACE

(fibra e
espuma),
formato

retangular,
medindo

110x75x23

mm,

abrasividade

média.

Composição:
espuma de
poliuretano
com

bactericida,

BETANIN PCTE 10 2,20 22,00

b

10

4^
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fibra sintética

com abrasivo.

Pacote com 3

unidades. O

produto deve
possuir
características

de

desempenho e
durabilidade

iguais ou
superiores ao
produto da
marca scotch-

brite,

fabricante 3m

comprovado
por laudo
expedido por
laboratório

habilitado.

11 01 GUARDANAP

O, papel
absorvente,

folha dupla de
alta qualidade,
na cor branca,

4  dobras,

dimensões

mínimas

24x22 cm,

100% fibras

naturais.

Embalagem:
pacote com 50
unidades, com
dados do

fabricante,
data de

fabricação e
prazo de
validade.

LAR PCTE 150 1,00 150,00

11 02 PAPEL

HIGIÊNICO
DE BOA

QUALIDADE -

folha simples,

SIRIUS FRD 300 38,22 11.466,00

11
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classe 01,

fragrância
neutra, na cor

branca, alvura

ISO maior que
80%, índice de
maciez menor

que 6 nm/g,
resistência a

tração
ponderada
igual ou maior
que 90 n/m,
quantidade de
furos menor

que 100
mm2/m2,

quantidade de
pintas menon
que 200
mm2/m2,
tempo de
absorção de
água menor
que 6 s,
conforme

norma ABNT

nbr 15464-1 e

15134,

características

complementar
es: matéria

prima 100%
fibra vegetal,
comprimento
do rolo 30m -

com tolerância

de 2%, com
largura de 10
cm - com

tolerância de

2%, diâmetro

no máximo

11,7 cm,

largura do
tubete 10cm -

com tolerância

3  12
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2%,

maior

cm,

0/

de

diâmetro

interno

que 4
formato

gofrado,
picotado,
rotulagem
contendo:

identificação
da classe,
marca,

quantidade de
rolos, aroma,

metragem do
papel, nome
do fabricante e

fantasia,

CNPJ, e-mail,
telefone do

sac,

embalagem
com boa

visibilidade do

produto.
Pacote com no

mínimo 4 rolos

- fardo com no

mínimo 16

pacotes.

11 03 PAPEL

HÍGIÉNICO.
neutro, folha

dupla, em rolo,
com

dimensões

10cm

(largura) x
30m

(comprimento)
com variação
em até +/- 2%

(dois por
cento), 100%
fibras

celulósicas,

não reciclado,

SIRIUS FRD 200 52,68 10.536,00

3
13
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isento de

partículas
lenhosas,

metálicas,
fragmentos
plásticos ou
outras

substâncias

nocivas a

saúde, grafado
(com relevo),
crepado (com
elasticidade),
na cor branca,

macio, alta

absorção,
solúvel em

água, sem
odor.Embalag
em contendo

informações
sobre o

produto e o
fabricante,

sendo todos

os dizeres em

língua
portuguesa
(brasil).
Critérios de

conferência e

inspeção no
recebimento:

visual, por
cheiro, tato e

medição.Pacot
e  com no

mínimo 4 rolos

- fardo com no

mínimo 16

pacotes.

11 04 PAPEL

TOALHA com

lOOOfolhas, 03

dobras, Inter
folha, 100%

celulose

FRANCIPE

L

FRD 300 45,97 13.791,00

3
14
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virgem, branco
neve, não
recicíado, alta

qualidade,
26x23 cm,

cada fardo

com 05

pacotes
contendo 1000

folhas.

13 01 RODO DE

ESPUMA com

cabo utilizado

para limpeza
de azulejos,
pisos rústicos,
paredes, forros
em alvenaria.

Espuma com
alta

resistência.

Base em

madeira com

espuma

grampeada
largüra:40 cm,
densidade da

espuma:

média

LOCATELI UN 20 9,00 180,00

13 02 RODO PARA

PISO, com

borracha de

e.v.a, base em

madeira com

100 cm de

comprimento,
cabo em

madeira

revestido em

plástico,
rosqueável,
com 120 cm

de

comprimento,
podendo ter
variação
dimensional de

LOQ UN 20 9,00 180,00

15
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+/- 5 %. As

borrachas

deverão

ultrapassar a
base em no

mínimo 1 cm.

14 01 AMACIANTE

DE ROUPA,

aspecto físico
líquido
viscoso,
concentrado,

perfumado
composição:
sal de amônio,

coadjuvante,
fragrância,
corante e

água.
Embalagem de
2  litros, com

tampa abre e
fecha de

rosquear. Na
embalagem
deverá conter

os dados de

identificação,
procedência,
número do

lote, validade,
modo de usar,
advertências e

número de

registro junto à
ANVISA.

Semelhante à

marca ipê.

SIPROLIM

P

ÜN 80 3,70 296,00

14 02 SABAO EM

BARRA, de

glicehna 200 g
na cor azul

embalado em

saco plástico,
eb 56/54 da

ABNT

contendo 05

LAR PCTE 80 8,86 708,80

j
16
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unidades. A

embalagem
deverá conter

externamente

os dados de

identificação,
procedência,
número do

lote, validade e

número do

registro no
ministério da

saúde.

14 03 SABAO EM

PÓ indicado
para lavagem
de roupa
branca e

colorida, com

tensoativo

biodegradável
e  triplação.
Embalado em

recipiente com
1  kg, com
sistema prático
para

fechamento

após o uso,
composição:
alcalinizantes,
sequestrantes,
branqueadores
ópticos,
componente
ativo linear

alquilbenzeno
sulfonato de

sódio em

concentração
entre 10% e

20%,
coadjuvantes,
enzimas em

concentração
de 1%,

corante.

ASTER UN 50 7,89 394,50

j
17
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fragrância,
carga e água.
Deverá

constar na

embalagem os
dados do

fabricante,
instruções e
precauções de
uso, código de
barra, n° do
registro do
produto junto a
ANVISA. As

características

de

composição.
Devem ser

iguais ou
superiores às
do produto
referência:

omo

multiação,
fabricante

Unilever. As

características

referidas

deverão ser

comprovadas
por laudo
expedido por
laboratório de

idoneidade

reconhecida

cadastrado

junto à
ANVISA.

15 01 REFIL

SABONETE

LIQUIDO

500ml para
dispenser,
fragrância erva
doce.

PREMISSE UN 30 4,73 141,90

15 02 SABONETE

LÍQUIDO
PREMISSE UN 100 20,00 2.000,00

18



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/OOOM6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

PARA MAO -

sabonete

antisséptico
para higiene
das mãos.

Limpeza e
assepsia das
mãos com

eficácia contra

um amplo
espectro de
micro

organismos
(staphylococcu
saureaus,

escherichia

coli,
pseudomonas
aeruginosa, e
salmonela

choieraesuis).
Faixa de

concentração
para o uso:

puro. Aspecto:
líquido
viscoso; ph 6,0

8.0;

composição
química:
tensoativoaniô

nico,

tensoativo não

iônico,

tensoativoanfó

tero e agente
bactericida;
princípio ativo:
triclosan (n
cas 3380-34-5)
0,3 - 0,5%.
Embalagem
com 5 litros.

15 03 SABONETE

em tablete,

uso adulto, de
fragrância

MOTIVUS UN 200 1,65 330,00
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suave. O

sabonete

deve possuir
grande poder
espumante,
ser cremoso o

suficiente para
não

desenvolver

rachaduras ao

longo do
tempo de sua
utilização,
formar o

mínimo de

massa

gelatinosa que
leva ao seu

amolecimento

precoce e não
causar

irritabilidade

dérmica.

Embalagem:
pacote com 01
unidade de 90

g- a
embalagem
deverá conter

externamente

os dados de

identificação,
procedência,
número do

lote, validade e

número de

registro no
ministério da

saúde.

17 01 SACO DE

PAPEL

MONOLÚCID
O, TIPO

PIPOCA,
tamanho 2,

branco 100%

celulose fardo

INCAS FRD 30 13,78 413,40
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com

unidades

tamanho

fechado

aproximado
15,5cm/8cm.

500

17 02 SACO DE

GELADINHO

com 1000

unidades,

medindo 4cm

X 23cm.

CHICO FRD 10 10,66 106,60

18 01 SHAMPOO -

em

embalagem de
480 ml,

fórmula suave

que não irrita
os olho

contem ph
neutro, com

glicerina
proporciona
brilho e macies

natural dos

cabelos,

testados

dermatológica
mente

formulado de

maneira a

minimizar o

possível
surgimento de
alergia.
Fragrância
neutra,

podendo ser
utilizado

diariamente

em todos os

tipos de
cabelo.

HERDERA UN 300 5,84 1.752,00

18 02 SHAMPOO

INFANTIL,

capacidade

VINI LADY UN 200 9,24 1.848,00

J  2,
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mínima de

200ml,
fragrância
suave, não

irrita os olhos,

fórmula

hipoalergênica
Rh

balanceado,

não conter"

corante.

20 01 TOUCA

DESCARTÁV
EL

confeccionada

em tecido não

tecido (tnt)
micro

perfurada, com
elástico nas

extremidades:

redonda e

anatômica, cor

branca,

tamanho

único; pacotes
com 100

toucas.

NOBRE PCTE 100 12,00 1.200,00

TOTAL 61.722,20

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°. 011/2023, 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$ 61.722,20
(sessenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos) daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos pertinentes ao presente Contrato dar-se-ào em
até 30 (trinta) dias subsequentes 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.

jSjjfo 3
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Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal de faturamento deverá ser preenchida sem
rasuras, com a descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da
Secretaria Municipal de Assistência Social, 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.
o) Número do Contrato.
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° 011/2023
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 CONTFRATADA:

a) Os objetos, deverão ser entregues de forma única no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação
da Secretaria de Assistência Social.
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b) Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do
material, incluindo-se a mão de obra necessária dos ajudantes para descarregar e levar
até o almoxarífado ou local adequado na Secretaria de Assistência Social do Município
de Planalto - PR.

c) Os itens serão conferidos no ato do recebimento, e eventuais inconsistências serão
informadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Segue endereços abaixo,
conforme solicitado no pedido de entrega:

e)0 requerimento deverá conter as seguintes informações:

1. Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
2. Discriminação dos itens a serem adquiridos;
3. Local onde serão entregues os itens;
4. Prazo para entrega dos mesmos;
5. Quantidade dos itens;

6. Assinatura da Secretária solicitante;

f) As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
1. Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no

termo de referência e da proposta de preços;
2. Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a

vigência do contrato.

g) As mercadorias que forem recusadas deverão ser entregues novamente sem
qualquer ônus para o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

h) Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.

i) Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa,
uniformizados (camisa, crachá,) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos,
higiene pessoal adequada), possuindo boa conduta e bom relacionamento no local de
entrega.

j) As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega
do produto, é de total responsabilidade da proponente.

k)lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s),obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

I) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de
seus empregados, encargos trabalhistas, previdencíários, bem como imposto e taxas
incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra,
combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes aos seguros,
bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o
pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Pianaito. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO -
FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legisiação 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
estabeiece a Lei de Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada totai 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 iicitante 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 muita na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor totai 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;
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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.

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 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,
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decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas
especificações quantitativas e qualitativas 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 E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

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

CLÁUSULA NONA-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;
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1) 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;
I) 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 - SUBCONTRATAÇÁO
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, aplicando-se 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.

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.
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