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PREGAO ELETRONICO N° 14/2021
ATA DE REGISTRO DE PREQOS 004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ
sob o n° 01.126.556/0001-91, com sede na Praga da Bandeira, n° 246, Setor Central, Parana - TO,
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. PHABIO AUGUSTUS DA SILVA MOREIRA , brasileiro, casado,
Farmac£utico, inscrito no CPF/MF sob o n° 967.855.191-87, residente e domiciliada a Rodovia T0242, Quadra
07, Lote 17, Cep. 77360-000 Parana - TO, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELI, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
35.238.340/0001 - 30, com sede na Rua Adelmo Aires Negri, 2059, Qd. 114, Lt. 16 - Centro, CEP: 77.405-
080, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor HUMBERTO ALVES
REIS, portador do RG. 135.228 2a VIA SSP/TO e inscrito no CPF n°: 020.246.041-02, em face da
homologapeio do Pregao Eletronico n° 14/2021 da PREFEEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO, conforme
Processo n° 352/2021, pelo presente instrumento avengam o presente contrato objetivando a Contratagao
de pessoa juridica para prestagao de servigos de locagao de veiculos e maquinas, para atender a
Prefeitura Municipal de Parana/TO, com fulcra naLei n° 8.666/93 e outras leis aplicaveis a especie:

1 . DO AMPARO LEGAL
1.1 A presente Ata de Registro de Pregos e regida pelas disposigoes contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21

de junho de 1.993, com as alteragoes introduzidas pela legislagao posterior pertinente, aplicando-se
supletivamente as disposigoes de direito privado, bem como as disposigoes contidas no Processo
Administrative protocolado sob n° 352/2021 da Prefeitura Municipal de ParanS-TO e do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de Preg3o Eletronico n 0 14/2021 e seus Anexos, tudo fazendo
parte integrante do presente instrumento, como se transcritos fossem.

2. DO OBJETO
2.1 O objeto do presente pregao consiste na fixagao de pregos do item descrito abaixo, por meio do
sistema de registro de pregos para CONTRATAQAO DE EMPRESA DO RAMO DE LOCAQAO DE
VEICULOS destinado ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Parana-TO, pelo
periodo de 12 (doze) meses, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referenda, Anexo I do edital de
Pregao Eletronico n° 14/2021, que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.
3.DA V1GENC1A

3.1 A presente Ata de Registro de Pregos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
publicagao.

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
4.1 O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacionais e contratuais, cabera ao Gestor da
Prefeitura Municipal de Parana, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos pregos, dos quantitativos fornecidos e das
especificagoes do objeto registrado;
b) monitorar os pregos do objeto de forma a manter atualizados os valores praticados no
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mercado, podendo rever os pregos registrados a qualquer tempo, em decorrdncia de sua
variagSo;
c) contatar a FORNECEDORA REGISTRADA por meio de e-mail ou telefone, para
confirmagao do recebimento da nota de empenho;
d) observar, durante a vigSncia da presente Ata, que sejam mantidas as condigbes de
habilitagSo e qualificagSo exigidas na licitagSo, bem como a compatibilidade
obrigagoes assumidas, inclusive, solicitar novas certidoes ou documentos com datas e
prazos atualizados, por razSo da contratagao;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociagao de pregos
registrados, para fins de adequagao as novas condigoes de mercado e de aplicag§o de
penalidades;
f) consultar a FORNECEDORA REGISTRADA quanto ao interesse em fornecer o objeto a
outro orgcio da Administrag3o Publica que exteme a intengSo de utilizar a presente Ata;
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condigoes ajustadas no Edital
da licitag§o e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos org§os participates
possiveis alteragdes ocorridas.

com as

Paragrafo primeiro - As pesquisas de mercado, atendendo a convenience e ao interesse publico, poderio
ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da AdministragSo Publica,
assim como serem utilizadas pesquisas efetuadas por orgaos publicos.

Paragrafo segundo - Os setores responsaveis pela demanda do objeto contratado auxiliar§o a auxiliarSo ao
setor de compras na pesquisa de pregos do material/servigo registrado, de forma a avaliar o prego a ser
contratado, bem como elaborara a estimativa de consumo e 0 cronograma de contratagSo.

Paragrafo terceiro - Apos a finalizagao dos procedimentos licitatorios sera realizado 0 Cadastro de Reserva
e este sera gerenciado pelo Gestor da Prefeitura Municipal de Parana, cabendo a ela a convocagio e
realizag^o das contratagdes subsequentes, obedecendo a ordem de preference e 0 prego constantes no
referido Cadastro.

5.1 O 6rg§o Gerenciador adotard a prdtica de todos os atos necessarios ao controle e administragSo da
presente Ata.

5.2 DOS PREQOS REGISTRADOS
MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELI
CNPJ n°: 35.238.340/0001- 30

Valor TotalMarca Valor MensalItem Unid. Quant. Descrigao

R$ 10.900,00 R$ 523.200,00Loc. 04 Caminhio Pipa com capacidade
minima dez (10.000) mil litros

Mercedes
Bens

1

R$ 307.800,00R$ 12.825,00Caminhao Cagamba Truco Com
Capacidade Minima de quinze (15)
tonalidas.

Mercedes
Bens

Loc. 22

R$ 233.400,00R$ 9.725,00Caminhao Toco com Capacidade
Minima de oito (8) Toneladas

Mercedes
Bens

3 Loc. 2
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R$ 286.800,004 Loc. 4 Camionete Tipo D20 Aberta Chevrolet R$ 5.975,00
R$ 82.800,005 Loc. 1 Motor de polpa 15 HP Yamaha R$ 6.900,00
R$ 263.376,006 Loc. 3 Camionete 3A Ford R$ 7.316,00
R$ 153.800,007 Loc. 1 Caminhao Trucado carga minima

de quinze (15) toneladas.
Mercedes

Bens
R$ 12.800,00

R$ 46.200,008 Loc. 1 Kombi Ano 2010 A 2014 com
lotagbo de (12) passageiros.

Volkswagen R$ 3.850,00

VALOR TOTAL PROPOSTA R$ 1.897.376,00

5.3 Cabera b CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cblculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado
pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminagao dos servigos e memorial de cblculo, bem como
demais documentos que justifiquem o aumento pleiteado.

6.DOCANCHANH'CTODOREGISTRODEPREQOS
6.1 O Fornecedor registrado terb o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condigbes da Ata de Registro de Pregos;

b) nbo aceitar reduzir seus pregos registrados na hipotese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;

c) houver razbes de interesse publico.

6.2. O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditbrio e a ampla defesa,
serb formalizado por despacho do(a) ordenador(a) de despesas da Prefeitura Municipal de Paranb-TO;
6.3. O Fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de prego na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execugbo contratual, decorrentes de caso fortuito ou de
forga maior devidamente comprovados.

7.CAS06RJGA.C0ESDOFORNECEDORREGISTRADO
7.1 Alem das obrigagoes constantes nos diplomas federal e estadual de licitagoes bem como no Edital do

Pregbo Eletronico n° 14/2021 e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Paranb-TO, s§o obrigagbes do
Fornecedor Registrado:

I. Assinar a Ata de Registro de Pregos em atb 05 (cinco) dias uteis, contados da sua
notificagbo;

II. Manter, durante a vigencia desta, as condigoes de habilitagbo exigidas no Edital e
demais documentos pertinentes;

III. A contratada para a entrega do objeto estarb obrigada a satisfazer todos os
requisitos, exigbncias e condigbes estabelecidas no Edital e Termo de Referenda
(Anexo I do Edital) do Pregbo Eletrbnico que gerou esta ata;

a DAS ASSINATURAS
8.1. Assinam a presente Ata de Registro de Pregos o Prefeito. o Secretario de Finangas, o Pregoeiro,

juntamente com a(s) empresa(s) vencedora(s)

9.1. O extrato da presente Ata de Registro de Pregos sera publicado no Dibrio Oficial do Tocantins,
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conforme o disposto no art. 61, par£grafo unico, da Lei n° 8.666/1993.
1a DASDBPOSigOESGBRAB

10.1. Consideram-se partes integrantes desta Ata, como se nela estivessem transcritos o Edital do Preg3o
Eletrdnico n° 14/2021 da Prefeitura Municipal de Parana-TO e seus Anexos e a proposta apresentada pela
FORNECEDORA REGISTRADA.

10.2. As condipoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigapOes da AdministrapSo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condipctes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referenda, anexo ao edital do certame.

Parana-TO, 13 de julho de 2021.

Pela CONTRATADAPelo CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

21
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
Prava da Bandeira.if 246 / CentroFone/Fax :
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PREGAO ELETRONICO N° 014/2021
CONTRATO

CONTRATO N° 035/2021
Processo n° 352/2021

OBJETO: Contratagao de pessoa juridica para
Prestagao de Servigos de Locagao de veiculos e
maquinas, para atender a Prefeitura Municipal de
Parana/TO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ
sob o n° 01.126.556/0001-91, com sede na Praga da Bandeira, n° 246, Setor Central, Parana - TO,
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. PHABIO AUGUSTUS DA SILVA MOREIRA, brasileiro, casado,
Farmaceutico, inscrito no CPF/MF sob o n° 967 855.191-87, residente e domiciliada a Rodovia TO 242, Quadra
07, Lote 17, Cep. 77360-000 Parana - TO, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
MARCELO RIBEIRO DA ROCHA EIRELI, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
35.238.340/0001 - 30, com sede na Rua Adelmo Aires Negri, 2059, Qd. 114, Lt. 16 - Centro, CEP: 77.405-
080, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor HUMBERTO ALVES
REIS, portador do RG. 135.228 2a VIA SSP/TO e inscrito no CPF n°: 020.246.041-02, em face da
homologagao do Pregao Eletronico n° 014/2021 da PREFEEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO,
conforme Processo n° 352/2021, pelo presente instrumento avengam o presente contrato objetivando a
Contratagao de pessoa juridica para prestagao de servigos de locagao de veiculos e maquinas, para
atender a Prefeitura Municipal de Parana/TO, com fulcro na Lei n° 8.666/93 e outras leis aplicciveis a
especie:

1.1 O objeto do presente Contrato e a Contratagao de pessoa juridica para prestagao de servigos de
locagao de veiculos e maquinas, para atender a Prefeitura Municipal de Parana/TO, abaixo descritos,
nas quantidades e valores unitarios a seguir discriminados:

Item Unid. Quant. Valor Mensal Valor TotalDescrigao Marca

1 Loc. 04 Caminhao Pipa com capacidade
minima dez (10.000) mil litros

R$ 10.900,00 R$ 523.200,00Mercedes
Bens

2 Loc. Caminhao Cagamba Truco Com
Capacidade Minima de quinze (15)
tonalidas.

R$ 12.825,00 R$ 307.800,002 Mercedes
Bens

R$ 233 400,003 Loc. R$ 9.725,002 Caminhao Toco com Capacidade
Minima de oito (8) Toneladas

Mercedes
Bens

R$ 286.800,00R$ 5.975,004 Loc. Camionete Tipo D20 Aberta Chevrolet4
R$ 82.800,00R$ 6.900,00Loc. Yamaha5 1 Motor de polpa 15 HP
R$ 263.376,00R$ 7.316,003 Camionete % Ford6 Loc.
R$ 153.800,00R$ 12.800,00Caminhao Trucado carga minima MercedesLoc.7 1
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de quinze (15) toneladas. Bens
R$ 46.200,008 Loc. 1 Kombi Ano 2010 A 2014 com Volkswagen

lotagdo de (12) passageiros.
R$ 3.850,00

VALOR TOTAL PROPOSTA R$ 1.897.376,00

1.2 O presente contrato e regido pelas disposigSes contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
com as alteragdes introduzidas pela legislagdo posterior pertinente, aplicando-se supletivamente as
disposigdes de direito privado, bem como as disposigdes contidas no Processo Administrative protocolado
sob n° 352/2021, da Prefeitura Municipal de Parana - TO e do Procedimento Licitatdrio instaurado na
modalidade de Pregao Eletronico n 0 014/2021 e seus Anexos, tudo fazendo parte integrante do presente
instrumento contratual, como se transcritos fossem no mesmo.

1.3 As especificagdes tecnicas e demais cldusulas constantes do Edital do Pregao Eletrdnico 014/2021, sdo
partes integrantes deste instrumento contratual independentemente de transcrigdo.

CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUQAO .
2.1 O servigo serd prestado mediante execugao indireta, nos termos da Lei n° 8.666/1993, de forma
integral.

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR
3.1 O valor global do contrato 6 de R$ 1.897.736,00 (urn milhdo, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos
e trinta e seis reais), conforme pregos unitdrios e quantidadesdiscriminadas na clausula primeira do presente
termo.

CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento serd efetuado mediante a apresentagao de Notas Fiscais/Faturas, emitidas em moeda
corrente nacional, correspondente d prestagdo de servigo, apos assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo e “Atesto” pelo fiscal do contrato especificamente designado, e serd feito em atd 30 (trinta) dias da
emissao destes documentos, quando mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo e caso ndo haja
fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA, devendo apresentar ainda:

a) Certidao Negativa de Ddbito -CND, comprovando regularidade com o INSS;
b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
c) Certiddo Conjunta Negativa de Ddbitos Relativos a Tributos Federais e d Dlvida Ativa da Unido,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;
d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA;
e) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Pardgrafo primeiro - A CONTRATADA ndo poderd apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no predmbulo deste instrumento.

Paragrafo segundo - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na nota
de empenho, na Ata de Registro de Pregos ou com qualquer circunstdncia que desaconselhe o pagamento
serd devolvida a CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto na Cldusula Quarta serd interrompido. A
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contagem do prazo previsto para pagamento sera iniciada a partir da respectiva regularizapao.

Paragrafo terceiro - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidap3o
qualquer obrigapao. Esse fato n3o sera gerador de direito a reajustamento de prepos ou a atualizap§o
monetaria.

CLAUSULA QUINTA- DA ATUALIZAQAO MONETARIA

5.1 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que nao tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA,
havera incidencia de atualizapao monetaria sobre o valor devido, pela variapSo acumulada do indice Geral de
Prepos - Disponibilidade Interna (IGP/DI), conforme publicapao na coluna 2, no site pela Fundapao Getulio
Vargas (FGV), ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizapao, ou
outro indice equivalente ao objeto contratado.
5.2 Cabera a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do caiculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado
pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminapao dos servipos e memorial de caiculo, bem como
demais documentos que justifiquem o aumento pleiteado.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAQOES

6.1 Eventuais alterapoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condipdes contratuais, os
acrascimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado da contratapao.

Paragrafo segundo - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes nao poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Paragrafo terceiro - Qualquer alterapao resultante deste contrato sera feita por meio de Termo Aditivo e
publicado em imprensa oficial.

CLAUSULA SETIMA- DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO

7.1 O prazo para o inicio dos servipos a de, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas contados da data do
recebimento da Nota de Empenho;

7.2 O prazo para o inicio dos servipos podera ser prorrogado apds justificativa fundamentada por escrito da
empresa contratada, sendo aceito e acatada a nova data para a entrega pelo municipio.

7.3 A prestap§o de servipos devera ser efetuada na Prefeitura Municipal de Parana-To, situada na Prapa da
Bandeira, n° 246, centra- Parana/TO.
CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINACEIROS

8.1 A presente despesa sera custeada por dotapSo orpamentaria 04.122.0003.2003, 04.122.0003.2006,
20.122.0003.2023, 20.244.0034.2027, 26.122.0003.1033, 26.122.0003.2045, 18.542.0003.2039,
04.122.0036.2031, 15.452.0029.2092, 17.452.0026.2042, 10.122.0003.2063, 12.122.0003.2051; Natureza da
Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 10, 60, 40, 20, 249.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
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CLAUSULA NONA- DAS OBRIGAQOES DAS PARTES HHHHI
9.1 Das obrigapdes da CONTRATADA
As partes devem cumprir fielmente as clausulas avenpadas, respondendo pelas consequencias de sua
inexecupao total ou parcial, al6m de:

a) Cumprir fielmente o que estabelece as clausulas e condip6es editalicias, de forma que o objeto a
ser entregue esteja em perfeitas condipdes e dentro das normas tecnicas estabelecidas pelos
drgaos competentes (ABNT e/ou INMETRO) e de acordo com as especificapdes;

b) Manter seus empregados durante a fase de entrega, devidamente uniformizados e munidos de
cracha de identificapao;

c) Assumir integral responsabilidade pela boa qualidade dos bens, bem como pelos danos
decorrentes da realizapao das entregas desses objetos;

d) Aceitar os acrdscimos ou supressdes do objeto deste edital, nos limites fixados no art. 65, § 1° da
Lei Federal n° 8.666/93;

e) Credenciar junto a Prefeitura Municipal de Parana - TO funcionario(s) que atendera(ao) as
solicitapdes;

f) Cumprir todas as demais obrigapdes impostas pelo e Edital e seus anexos;
g) £ responsabilidade do CONTRATADO providenciar todos os recursos e insumos necessarios ao

perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluidos no prepo proposto todas as
despesas com materiais, insumos, mao-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas,
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessarias a perfeita execupao do
objeto;

h) Efetuar a entrega do servipo de acordo com as especificapdes e demais condipdes estipuladas no
Edital, na Requisipao de Fornecimento e na Nota de Empenho, responsabilizando-se com
exclusividade por todas as despesas relativas a execupao do objeto;

i) O CONTRATADO devera garantir a qualidade do objeto licitado comprometendo-se a substitui-los
conforme estipulado em Termo de Referenda (Anexo I do Edital de Pregao Eletrdnico 014/2021),
caso nao atendam o padrao de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricapao;

j) O CONTRATADO, para a execupao do objeto, estara obrigado a satisfazer todos os requisitos,
exigdncias e condipdes estabelecidas no Edital;

k) Comunicar a Prefeitura Municipal de Parana-TO, imediatamente apos o recebimento do pedido de
fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

L) Demais condipdes deverao ser cumpridas conforme estabelece o edital do Pregao Eletrdnico
XX/2021 e seus anexos, independentemente de sua transcripao neste instrumento.

9.2 Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) A veiculapdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizapao do

CONTRATANTE;
b) A subcontratapao para a execupao do objeto deste contrato, salvo se houver expressa

concordancia da contratante;
c) A contratapao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a

vigdnciadeste contrato.

9.3 Das obrigapdes do CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
Pra9a da Bandcira, n° 246 / CcntroFone/Fax:
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a) Comunicar a empresa toda e qualquer ocorrbncia relacionada com a entrega do objeto;
b) Fiscalizar a entrega do objeto podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servigo

que nbo esteja de acordo com as condigbes e exigences especificadas;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto licitado em desacordo com a especificagao do Termo de

Referenda;
d) Prestar, por meio de seu representante, as informagbes necessarias, bem como atestar as Notas

Fiscais oriundas das obrigagbes contraldas;

e) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, de acordo com as condipbes estabelecidas no
Edital e na proposta de aplicagbo de sanpbes;

f) Efetuar o pagamento dos objetos adquiridos nas condipbes e prazos estabelecidos na licitagbo e
no contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANQ6ES

10.1 Nos termos do Art. 19, do Decreto n° 2.183/04, ficara impedido de licitar e contratar com Administragbo
Publica pelo prazo de ate 05 (cinco) anos e, subsidiariamente, sera descredenciado dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o iriciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002, sem prejuizo
das multas previstas no Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) nbo assinar este Contrato, quando convocada e desde que dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) apresentardocumentagbo falsa;
d) retardar, falhar ou fraudar a execugao da obrigapao assumida;
e) nao mantiver a proposta;

0 comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal.
g) reputar-se-So inidoneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°
8.666/93.

10.2 Com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, a
contratada ficate sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragbo, de

inexecupbo parcial ou de inexecupbo total da obrigapbo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a previa e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) advertencia;
b) multa de:

b.l) 0,5% (cinco dbcimos por cento) do valor do empenho por dia de atraso na entrega, ate no
mbximo de 15% (quinze por cento), o que configurate a inexecupbo total do contrato, sem prejuizo
da rescisbo unilateral da avenpa;
b.2) caso o atraso previsto na alinea “a" seja motivado pela entrega de produtos em
desconformidade com as especificapoes tecnicas deste Edital, somar-se-a bquela multa o valor

equivalente a 0,5% (cinco dbcimos por cento) do valor do empenho;

b.3) ate o mbximo de 20% (vinte por cento) do valor do empenho no caso de inexecupbo parcial
do contrato ou de descumprimento de obrigagbo contratual;
b.4) 30% (trinta por cento) do valor do empenho no caso de inexecugbo total do contrato.

c) suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a
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Administragbo pelo periodo de ate dois anos;
d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragbo Publica pelo periodo de
ate cinco anos.

10.3 O valor da multa, apiicada apbs o regular processo administrative, sera descontado de pagamentos
eventualmente devidos pelo municipio a contratada ou cobrado judicialmente.
10.4 As sangbes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem 10.2 poderao seraplicadas, cumulativamente
b pena de multa.

10.5 As penalidades previstas nas alineas "c" e "d" do subitem 10.2 tambem poderao ser aplicadas a empresa
contratada que tenha sofrido condenagao definitiva por fraudar recolhimento de tributes, praticar ato ilicito
visando a frustrar os objetivos da licitagbo ou demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a
Administragbo.
10.6 A recusa no recebimento da Notificagao importarb em confissbo de todos os fatos a ela imputados,
podendo o municipio proceder com a notificagao extrajudicial.
10.7 As empresas participantes do certame tambem estarao sujeitas as sangbes previstas na Lei 12.486/13,
CAPiTULO III, em decorrbncia de agbes previstas no Art. 5°, inciso IV e suas alineas, podendo ser
cumulativas ou nao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO

11.1 O inadimplemento de clausula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurara ao
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificagao, com prova de recebimento.

11.2 Atem de outras hipoteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n° 8.666/1993 constituem motivos
para a rescisbo deste Contrato:

a) atraso injustificado na entrega do objeto sem justa causa e prbvia comunicagbo ao
CONTRATANTE;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro prbprio efetuado pelo fiscal
do contrato (CONTRATANTE).

Parbgrafo unico - Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusbo, cisao ou incorporagbo,
sera admitida a continuagao desta contratagao desde que a execugbo do Contrato nbo seja afetada e que a
CONTRATADA mantenha o fiel cumprimento dos termos contratuais e as condigoes de habilitagbo.

11.3 Ao CONTRATANTE 6 reconhecido o direito de rescisbo administrativa, nos termos do artigo 79, inciso
I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposigbes dos parbgrafos primeiro e segundo do
mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLAUSULA DIzCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAQAO APLICAVEL

12.1 Aplicam-se a execugbo e as omissoes do presente Contrato a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
demais normas legais pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO
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13.1 Nao serao aceitos servigos cujas especificagdes tbcnicas e quantidades estejam divergentes das
informagoes contidas no Edital e Termo de Referenda.
13.2 Caso sejam constatadas inadequagbes, falhas ou incorregbes na execugbo dos servigos, o Fornecedor
fica obrigado a efetuar as substituigoes necessarias, sem 6nus para ao municipio , dentro do prazo de ate 05
(cinco) dias uteis, sob pena de responsabilizagbo conformeedital.
13.3 O recebimento definitivo ou provisbrio nbo exclui as responsabilidades civil e penal da contratada.
13.4. A CONTRATADA cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento, submetendo a etapa
impugnada a nova verificagao, ficando sobrestado o pagamento ate a execugbo das corregbes necessbrias,
sem prejuizo da aplicagao das sangoes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGENCIA

14.1 O contrato tera sua vigbncia de 05 (cinco) meses. a partir da data de assinatura, e sua eficbcia serb a
partir de sua publicagbo em Dibrio Oficial.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO

15.1 O CONTRATANTE nomeara urn gestor titular e urn substitute para executar a fiscalizagao do Contrato.
As ocorrencias e as deficibncias serbo registradas em relatbrio, cuja cbpia serb encaminhada a
CONTRATADA, objetivando a imediata corregbo das irregularidades apontadas.

15.2. A existbneia e a atuagao da fiscalizagbo em nada restringem a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne b execugao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DO FORO

16.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, e competente o foro de Paranb - TO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICIDADE

17.1. O extrato do presente Contrato sera publicado em imprensa oficial, conforme dispbe o artigo 61,
parbgrafo unico, da Lei n° 8.666/1993. Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual forma e teor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIC6ES FINAIS

18.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital
do Pregbo Eietronico n° 014/2021 da Prefeitura Municipal de Paranb - TO e seus Anexos, e a proposta
apresentada pela CONTRATADA.
18.2. A CONTRATADA, por meio do Gestor, deverb manter todas as condigbes de habilitagbo e qualificagbo
previstas no ato convocatorio, atualizadas durante toda a execugao desta contratagbo.
18.3. Todas as alteragoes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de lavratura de Termo
Aditivo ao presente contrato.
18.4. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato, lavrado em 02
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(duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Parana-TO, 13 de julho de 2021.

Pelo CONTRATANTE Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 2
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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