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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 993/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa M.R. FRANCESCON
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pel
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS, inscrit
RIO QUIBEBE, 771, CEP: 85601853
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada 
processo de Pregão nº 154/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realização de aferição, manutenção, inclusão e 
substituição de peças em tacógrafos utilizados na frota de veículos da Municipalidade, de acordo com as 
especificações abaixo:  
 
Lote Item Código 

 
Descrição  

001 1 77836 Percentual de desconto para os itens descritos no 
Anexo I-A do edital, referente à TACOGRAFOS. Com 
exceção das taxas (serviços de ensaio, aferição, GRU, 
etc. que são definidos pelo INMETRO). (ITENS: 57, 58, 
59 e 60).  

 
Item Código Especificação 

01 56083 CONJUNTO LÂMINS - 

02 56085 
CONJUNTO MAGNÉTICO W623 

TRANSMISSÃO125004005F

03 56093 CONJUNTO REGISTRADOR 125850001F

04 56097 
CONJUNTO RELÓGIO 

REPUXADO 153757045F

05 56114 KIT LACRES - 1310 130990110F

06 56121 PLACA DE VELOCIDADE 

07 56129 TAMPA BAIXA - 1D 507042003F

08 56133 TAMPA TRASEIRA - 1308 880137001F

09 56134 TAMPA TRASEIRA - 1310 130901110F

10 56139 
AGULHA DA 

11 56141 
AGULHA DO 

 180 

12 56145 CIRCUITO DA TAMPA 16 VIAS T 18720130F

13 56151 CONJUNTO PLATINA C 18020000F

14 56154 
CONJUNTO SISTEMA

15 56157 
CONJUNTO TAMPA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato de Prestação de Serviços nº 993/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS, inscrita no CNPJ sob o nº 24.790.557/0001
CEP: 85601853, Bairro AGUA BRANCA, na cidade de FRANCISCO BELTRÃO/PR

doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada 

154/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realização de aferição, manutenção, inclusão e 
rafos utilizados na frota de veículos da Municipalidade, de acordo com as 

Percentual de 
desconto 
concedido

Percentual de desconto para os itens descritos no 
A do edital, referente à TACOGRAFOS. Com 

exceção das taxas (serviços de ensaio, aferição, GRU, 
etc. que são definidos pelo INMETRO). (ITENS: 57, 58, 

2%

Quantidade 

 7D - 1308/ 1310 106341044F 05 

CONJUNTO MAGNÉTICO W623 - SEM 

TRANSMISSÃO125004005F 
05 

CONJUNTO REGISTRADOR 125850001F 05 

CONJUNTO RELÓGIO -  7D  -  MOSTRADOR CHAPA  OU  

REPUXADO 153757045F 
05 

1310 130990110F 05 

PLACA DE VELOCIDADE - 24V 131072908F 05 

1D 507042003F 05 

1308 880137001F 05 

1310 130901110F 05 

 VELOCIDADE - 1D - 
05 

TEMPO - 1D - 125/

KM/H 13180202192000F 
05 

CIRCUITO DA TAMPA 16 VIAS T 18720130F 05 

CONJUNTO PLATINA C 18020000F 05 

SISTEMA DE VELOCIDADE - 
05 

TAMPA ODÔMETRO - 
05 
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Contrato de Prestação de Serviços nº 993/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
TACOGRAFOS. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

o Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

no CNPJ sob o nº 24.790.557/0001-31, com sede na Rua 
FRANCISCO BELTRÃO/PR, 

doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realização de aferição, manutenção, inclusão e 
rafos utilizados na frota de veículos da Municipalidade, de acordo com as 

Percentual de 
desconto 
concedido 

Valor total R$ 

2% 113.481,53 

UN Valor unitário  com  
aplicação do 

desconto 

UN 84,32 

UN 
369,68 

UN 378,48 

UN 
748,17 

UN 36,96 

UN 1.100,25 

UN 86,25 

UN 66,05 

UN 81,85 

UN 
110,02 

UN 
110,02 

UN 158,43 

UN 281,66 

UN 
862,59 

UN 
110,02 
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16 56158 CONJUNTO COPO 1D 

17 56162 FITA DE ARTICULAÇÃO T 18010103300F

18 56163 FITA CLABE 16 VIAS HS536800005F

19 56165 KIT LACRE INSTALAÇÃO 

20 56166 KIT LACRE REPARO - 1318 T 18020105100F

21 56169 KIT SUPORTE SEM FIM COM MOLA 13189999017F

22 56173 MOTOR DO ODÔMETRO 

23 56178 
PLACA     DE     VELOCIDADE   

REDUZIDA T187205201F

24 
 

56186 

PLACA DE VELOCIDADE 
TAC. 1318 CITROEN FIAT E PEGEOUT 
1318720630F 

25 56201 TAMPA - 1D/ 7D T18010101F

26 56203 TAMPA INTERNA - 1D T18020101202F

27 56205 TAMPA LACRE "W" - KTCO 1318 13180201013003F

28 56206 TAMPA TRASEIRA T18020105000F

29 56207 
AGULHADA  DISTÂNCIA  E  TEMPO  

13223001200F 

30 56212 AGULHA DE VELOCIDADE 

31 56218 CONECTOR TRASEIRO 13248440500F

32 56219 CONJUNTO CARCAÇA 13145005002F

33 56221 
CONJUNTOCIRCUITO  FLEXÍVEL  GAVETA 

A2C37646801F 

34 56228 CONJUNTO DISPLAY -

35 56254 
CONJUNTO SISTEMA

36 56255 CONJUNTO TAMPAS RELÓGIO 

37 56256 CONJUNTO TAMPAS RELÓGIO 

38 56264 FREIO DA GAVETA - TRILHO DIREITO 13245000600F

39 56265 FREIO DA GAVETA - TRILHO ESQUERDO 13245000500F

40 56267 GAVETA 1D COMPLETA 

41 56269 GUARDA-PÓ 13248460301F

42 56273 IMÃ DO RELÓGIO 13228421601F

43 56275 
KIT CONVERSÃO 

44 56280 KIT REPARO - LACRE AZUL 507180010F

45 56282 MESA DO DISCO RDS 

46 56287 MOLDURA FRONTAL -

47 56290 MOTOR DE PASSO SAS HS532800068F

48 56291 MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA 13243002700F

49 56294 MOTOR DO AJUSTE DAS HORAS 13243360300F

 
50 

 
56303 

PLACA - 12V / HALL / KITAS / REM REDUZIDA 
MTCO1390311000000015F
13907241300F 

51 56315 
PLACA - 24V / EATON / RED (

(VW) - RDS A2C82371400F
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CONJUNTO COPO 1D - 1318 C1802030100F 05 

FITA DE ARTICULAÇÃO T 18010103300F 05 

FITA CLABE 16 VIAS HS536800005F 05 

KIT LACRE INSTALAÇÃO - 1318 507180004F 05 

1318 T 18020105100F 05 

KIT SUPORTE SEM FIM COM MOLA 13189999017F 05 

MOTOR DO ODÔMETRO - 12V T18020217400F       05 

PLACA     DE     VELOCIDADE   -   12V - COM 

REDUZIDA T187205201F 
      05 

PLACA DE VELOCIDADE - 12V - 180 KM/H - FIAT DUCATO -
TAC. 1318 CITROEN FIAT E PEGEOUT -145315012 

 
      05 

1D/ 7D T18010101F       05 

1D T18020101202F       05 

KTCO 1318 13180201013003F       05 

TAMPA TRASEIRA T18020105000F       05 

AGULHADA  DISTÂNCIA  E  TEMPO  -  1D  -  125  KM/H 
     08 

AGULHA DE VELOCIDADE - 1D - 180 KM/H 13243001401F 08 

CONECTOR TRASEIRO 13248440500F 08 

CONJUNTO CARCAÇA 13145005002F 08 

CONJUNTOCIRCUITO  FLEXÍVEL  GAVETA -  1D  -  RDS 
08 

- 24V - ÂMBAR - RDS A2C80644000F 08 

SISTEMA ABERTURA DA 
08 

CONJUNTO TAMPAS RELÓGIO - 1D 13903300400F 08 

TAMPAS RELÓGIO - 1D - RDS A2C90202000F 08 

TRILHO DIREITO 13245000600F 08 

TRILHO ESQUERDO 13245000500F 08 

GAVETA 1D COMPLETA - RDS A2C90198700F 08 

PÓ 13248460301F 08 

IMÃ DO RELÓGIO 13228421601F 08 

 - GAVETA BASCULANTE 
08 

LACRE AZUL 507180010F 08 

MESA DO DISCO RDS A2C81563501F 08 

- 7D 13905110000F 08 

MOTOR DE PASSO SAS HS532800068F 08 

MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA 13243002700F 08 

MOTOR DO AJUSTE DAS HORAS 13243360300F 08 

12V / HALL / KITAS / REM REDUZIDA -
MTCO1390311000000015F (CITROEN, FIAT E 

 
08 

24V / EATON / RED (-) / CAN -MTCO 445008001002F 

RDS A2C82371400F 
08 
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UN 422,49 

UN 46,65 

UN 73,05 

UN 30,80 

UN 36,96 

UN 96,82 

UN 369,68 

UN 
633,74 

 
UN 

862,59 

UN 123,22

UN 57,21

UN 51,05

UN 57,21

UN 
110,02

UN 118,82

UN 66,01

UN 369,68 

UN 
325,67 

UN 598,53 

UN 
66,01

UN 114,42

UN 114,42

UN 66,01

UN 66,01

UN 1.126,65 

UN 66,01

UN 74,81

UN 
83,61

UN 22,00

UN 151,39 

UN 110,02

UN 193,65 

UN 86,25

UN 96,82

 
UN 

1.170,66 

UN 
1.249,88 
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52 56316 
PLACA - 24V /EATON  /  RED  (+)  /  K

A2C82372800F 

53 56323 PLATINA - 1D - COMPLETA 13903000111F

54 56422 TAMPA LACRE - SUPERIOR 13110111131000F

55 56480 CORRETOR DE MARCHA REDUZIDA 537502048F

56 56481 DUPLICADOR DE SINAIS X79140000003F

 

TAXAS (SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO, GRU, ETC. QUE SÃO DEFINIDOS PELO INMETRO.

 

57 56488 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO -

58 56489 CONSERTO TACÓGRAFO - MÃO DE OBRA

59 56490 SERVIÇO DE ENSAIO - TAXA DE INMETRO

60 56491 SERVIÇO DE SELAGEM - TAXA INMETRO

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao Pregão nº 154/2021.
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 113.481,53 (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e um 
reais e cinqüenta e três centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 
prazo previsto para execução. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 
pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 154/2021 
Pregão e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pag
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 
na aprovação definitiva do recebimento das mercadorias
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será re
processamento, através de sua Tesouraria.
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
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24V /EATON  /  RED  (+)  /  K-LINE - RDS 
08 

COMPLETA 13903000111F 08 

SUPERIOR 13110111131000F 08 

CORRETOR DE MARCHA REDUZIDA 537502048F 05 

DUPLICADOR DE SINAIS X79140000003F 05 

TAXAS (SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO, GRU, ETC. QUE SÃO DEFINIDOS PELO INMETRO.

- MÃO DE OBRA 20 

MÃO DE OBRA 20 

TAXA DE INMETRO 20 

TAXA INMETRO 20 

Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
154/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 113.481,53 (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e um 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’sdo FGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 154/2021 
contrato, são oriundos da receita própria do Município. 

As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 

Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 
na aprovação definitiva do recebimento das mercadorias/serviços. 

O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 

Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 

As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
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UN 
1.214,67 

UN 770,17 

UN 47,35

UN 327,87 

UN 281,66 

TAXAS (SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO, GRU, ETC. QUE SÃO DEFINIDOS PELO INMETRO. 

UN 144,00

UN 142,00

UN 172,50

UN 83,49

Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 

O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 113.481,53 (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e um 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 

execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 

em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 

L e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 154/2021 - 

As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 

amento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 

CONTRATANTE, após regular e devido 

Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 

As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
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endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta.
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

200 02.001.04.122.0401.2003 

9750 13.003.15.125.1502.2080 

2541 06.005.08.244.0801.2026 

3270 07.002.12.361.1201.2032 

9250 12.002.18.542.1801.2076 

8550 11.004.26.782.2002.1012 

700 04.002.04.123.0403.2006 

1110 05.002.23.122.2301.2011 

1160 05.002.23.122.2301.2011 

2491 06.005.08.244.0801.2026 

9770 13.003.15.125.1502.2080 

440 03.002.04.122.0404.2004 

3380 07.002.12.361.1201.2032 

4370 07.003.12.361.1201.2038 

5170 08.006.10.122.1001.2044 

7120 09.001.20.606.2001.2061 

7190 09.001.20.606.2001.2061 

740 04.002.04.123.0403.2006 

3540 07.002.12.365.1201.2033 

9470 13.001.04.121.0402.2077 

9970 14.001.27.812.2701.2081 

8540 11.004.26.782.2002.1012 

7910 11.001.15.452.1501.2065 

7980 11.001.15.452.1501.2065 

9280 12.002.18.542.1801.2076 

9430 13.001.04.121.0402.2077 

10060 14.001.27.812.2701.2081 

240 02.001.04.122.0401.2003 

360 03.002.04.122.0404.2004 

3610 07.002.12.365.1201.2033 

4430 07.003.12.361.1201.2038 

5120 08.006.10.122.1001.2044 

 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/o
domicílio/sede da Contratada e da quitação da 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

 
1. Os serviços deverão ser obrigatoriamente prestados nas instalações da CONTRATADA e
os padrões/normas do INMETRO. 
 
2. Os serviços deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o 
recebimento da nota de empenho. 
 
3. O prazo de vigência do presente termo é de 12(doze) meses, ou seja: até 29 d
 
4.Quando se tratar de veículo emergencial como AMBULÂNCIAS, os serviços deverão ser prestados no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação formal.
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endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 

Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:  

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 13 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 934 3.3.90.39.19.99 Do 

 104 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 510 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 934 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 13 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 104 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 104 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 303 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 510 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 104 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

 104 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 104 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 0 3.3.90.30.39.99 Do Exercício

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 

FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/o
domicílio/sede da Contratada e da quitação da Dívida Ativa da União.  

DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

1. Os serviços deverão ser obrigatoriamente prestados nas instalações da CONTRATADA e

Os serviços deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o 

3. O prazo de vigência do presente termo é de 12(doze) meses, ou seja: até 29 de setembro de 2023.

4.Quando se tratar de veículo emergencial como AMBULÂNCIAS, os serviços deverão ser prestados no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação formal. 
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Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 

FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 

DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

1. Os serviços deverão ser obrigatoriamente prestados nas instalações da CONTRATADA e deverão seguir 

Os serviços deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o 

e setembro de 2023. 

4.Quando se tratar de veículo emergencial como AMBULÂNCIAS, os serviços deverão ser prestados no 
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5. O Prazo de garantia dos serviços será de no mínimo 03 (três)
 
6. Todos os produtos utilizados deverão estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. Bem como atender ao Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do 
CONTRAN. 
 
7. Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste termo e na proposta. 
 
8. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24(vinte e 
quatro) horas, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplica
penalidades. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 
1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta e neste termo, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
 
2. Efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Edital e seus anexos e neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade. 
 
3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo, o objeto com avarias ou 
defeitos. 
 
4. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
 
5. Entregar todos os Produtos cotados de primeira linha em conformidade com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e INMETRO em sua versão mais recente.
 
6. Trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação. 
 
7. Dispor de estrutura própria, com disponibilização de profissi
serviços contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local apropriado que ofereça 
condições para realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos, ferramental completo, área 
administrativa e outras condições necessárias, também deverá dispor de local coberto, limpo, fechado, de 
modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries, com a segurança 
devida. 
 
8. Permitir e facilitar o acesso dos funcionários munic
execução dos serviços. 
 
9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando
repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas
neste edital e legislação vigente. 
 
10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.
 
11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do 
material, obriga-se a substituir ou
apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.
 
12. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo le
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

5. O Prazo de garantia dos serviços será de no mínimo 03 (três) meses a partir da data da nota fiscal.

6. Todos os produtos utilizados deverão estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de 
ABNT. Bem como atender ao Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do 

ns/serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

er rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24(vinte e 
quatro) horas, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplica

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta e neste termo, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

2. Efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Edital e seus anexos e neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo, o objeto com avarias ou 

Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5. Entregar todos os Produtos cotados de primeira linha em conformidade com as normas da Associação 
ABNT e INMETRO em sua versão mais recente. 

6. Trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não 

7. Dispor de estrutura própria, com disponibilização de profissionais necessários para a prestação dos 
serviços contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local apropriado que ofereça 
condições para realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos, ferramental completo, área 

tras condições necessárias, também deverá dispor de local coberto, limpo, fechado, de 
modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries, com a segurança 

8. Permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o acompanhamento da 

9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando
repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas

10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas. 

11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do 
se a substituir ou reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o produto que 

apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo le
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 
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meses a partir da data da nota fiscal. 

6. Todos os produtos utilizados deverão estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de 
ABNT. Bem como atender ao Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do 

ns/serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

er rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24(vinte e 
quatro) horas, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta e neste termo, assumindo 
execução do objeto. 

2. Efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Edital e seus anexos e neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo, o objeto com avarias ou 

(vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

5. Entregar todos os Produtos cotados de primeira linha em conformidade com as normas da Associação 

6. Trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não 

onais necessários para a prestação dos 
serviços contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local apropriado que ofereça 
condições para realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos, ferramental completo, área 

tras condições necessárias, também deverá dispor de local coberto, limpo, fechado, de 
modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries, com a segurança 

ipais designados a fazerem o acompanhamento da 

9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a 
repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas 

11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do 
reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o produto que 

apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação. 

se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em 
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13. Comunica, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam ad
de regularização necessária. 
 
14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da licitação.
 
15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas
o objeto em que se verificarem incompatibilidades com as especificações e condições estabelecidas.
 
16. Entregar durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.
 
17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega 
serão verificadas especificações conforme descrição.
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
1. Os objetos deste termo serão dados como recebido conforme:
a) Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o fiscal do contrato, 
responsável pelo recebimento da Secretaria solicitante terá um prazo de 03 (três) dias úteis para 
conferência da Nota Fiscal, data de validade dos produtos, lo
conformidade do equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências 
entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal do contrato deverá rejeitá
de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA.
 
b) Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e estando 
todos os produtos em conformidade com o contrato, o fiscal responsável pelo recebi
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento.
 
c) A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em 
 
d) Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
 
e) Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e neste termo.

 
2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta e nes
definitivo. 

 
3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido
 
4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor 
especialmente designado. 
 
5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
 
6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
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13. Comunica, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam ad

14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da licitação.

15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto em que se verificarem incompatibilidades com as especificações e condições estabelecidas.

16. Entregar durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

eriais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega 
serão verificadas especificações conforme descrição. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

objetos deste termo serão dados como recebido conforme: 
Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o fiscal do contrato, 

responsável pelo recebimento da Secretaria solicitante terá um prazo de 03 (três) dias úteis para 
conferência da Nota Fiscal, data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a 
conformidade do equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências 
entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal do contrato deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo 

co) dias contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA.

Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e estando 
todos os produtos em conformidade com o contrato, o fiscal responsável pelo recebi
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento.

A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho.

Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 

o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 

suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTANT

1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e neste termo.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta e neste termo, para fins de aceitação e recebimento 

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor 

5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

2103  Página 6 

13. Comunica, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor do contrato, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências 

14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da licitação. 

expensas, no total ou em parte, 
o objeto em que se verificarem incompatibilidades com as especificações e condições estabelecidas. 

16. Entregar durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta. 

eriais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o fiscal do contrato, 
responsável pelo recebimento da Secretaria solicitante terá um prazo de 03 (três) dias úteis para 

te, quantidade, bem como verificar a 
conformidade do equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências 

lo e solicitar a reposição num prazo 
co) dias contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA. 

Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e estando 
todos os produtos em conformidade com o contrato, o fiscal responsável pelo recebimento atestará na Nota 
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento. 

A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
conformidade com a Nota de Empenho. 

Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
se que os fornecimentos foram 

o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 

Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 

suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTANTE 

1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e neste termo. 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
te termo, para fins de aceitação e recebimento 

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor 

5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
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7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas pa
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empre
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, cre
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de advers
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços,
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo te
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento d
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
 
2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digita
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e destinar os 
específicas. 

CLÁUSULA 

1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o 
do prazo de validade da proposta; 
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7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

o a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 

alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo te

É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
esíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 

Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado   dentro 
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7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

o a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 

ra evitar o desperdício e a CONTRATADA 

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 

e complementos que promovam a redução do 

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
gados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 

nças religiosas, orientação sexual ou 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
idades ao meio ambiente e à saúde 

dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 

inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 

Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

a água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
esíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

l, a fim de reduzir a impressão de 

Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 

orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

resíduos em conformidade com as normas técnicas 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

instrumento equivalente, quando convocado   dentro 
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b) Não assinar o contrato, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
 
2.A CONTRATADA, durante a execução 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida se
pelos prejuízos causados. 
 
3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 3% sobre o valor do empenho.
2 5% sobre o valor do empenho.
3 7% sobre o valor do empenho.
4 10% sobre o valor do empenho
5 10% sobre o valor total 

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total 
 

4.Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com 
justificado, por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
ocorrência. 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO,
Der causa à inexecução total do objeto 
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de ac
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
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, quando cabível; 
 

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

A CONTRATADA, durante a execução do contrato, poderá ser apenada com. 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE 

Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 

CORRESPONDÊNCIA 
3% sobre o valor do empenho. 
5% sobre o valor do empenho. 

valor do empenho. 
10% sobre o valor do empenho 
10% sobre o valor total do contrato, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

20% sobre o valor total do contrato. 

Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

ocorrência. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.
Der causa à inexecução total do objeto do contrato. 

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
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a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

mpre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE 

 

, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
3 

2 
as especificações do edital e proposta sem motivo 

4 

4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 

2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  2 
por ocorrência. 3 

7 
 
1 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência. 1 
1 

Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
1 

esso de seus funcionários, por 
2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 2 
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após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.

 
5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
 
6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, fica 
facultado ao Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão do 
contrato. 
 
7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
 
8. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.
 
9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 
10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
 
11. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando
8.666/1993. 
 
12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observand
 
13. Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investiga
Administrativo de Responsabilização 
 
14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito norm
administrativa. 
 
15. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pe
 
16. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil. 
 
17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 

CLÁUSULA 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
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após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, fica 
facultado ao Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão do 

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 

ministração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito norm

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 

gência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 

e deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
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após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 
 6 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 

, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, fica 
facultado ao Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão do 

Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o procedimento previsto na Lei nº 

consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 

o o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 

ministração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

ção preliminar ou Processo 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 

ssoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de particip
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
 
As condições estabelecidas no Pregão nº 154/2021 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são 
partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
 
1. Caberá ao Sr. MACIEL RODRIGO FRANCESCON, inscrito no CPF/MF sob nº 025.277.029
representante da CONTRATADA, a responsabilizar
acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.
 
2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão 
efetuados pelo Servidor: LIODACIR ALBUQUERQUE DIAS, CPF 762.265.819
REIMAR EVANDRO LANG, CPF 525.010.359
Municipal da Secretaria Municipal de Administração. 
 
3. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479
4/PR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a exe
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 outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
 

CLÁUSULA DÉCIMA
 
As partes firmam o presente instrumento em 0
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro.
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A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais

DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Pregão nº 154/2021 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são 
partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1. Caberá ao Sr. MACIEL RODRIGO FRANCESCON, inscrito no CPF/MF sob nº 025.277.029
representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: garantir o cumprimento das atividades, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização e reportar-se ao fiscal de contrato quando 
necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão 
efetuados pelo Servidor: LIODACIR ALBUQUERQUE DIAS, CPF 762.265.819-72, telefone (46)3524
REIMAR EVANDRO LANG, CPF 525.010.359-68, telefone (46)3527-2137, responsáveis pela Garagem 
Municipal da Secretaria Municipal de Administração.  

3. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e portador 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
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 outrem, qualquer pagamento, doação, 

pensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 

Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
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A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
ar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 

comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

DAS PARTES INTEGRANTES 

As condições estabelecidas no Pregão nº 154/2021 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são 

termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 

ISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

1. Caberá ao Sr. MACIEL RODRIGO FRANCESCON, inscrito no CPF/MF sob nº 025.277.029-37, 
se por: garantir o cumprimento das atividades, de 

se ao fiscal de contrato quando 
necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas. 

2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão 
72, telefone (46)3524-5382 e 
responsáveis pela Garagem 

3. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
49 e portador do RG nº 2.016.966-

DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 

cução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
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 outrem, qualquer pagamento, doação, 

pensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

or sistema eletrônico de dados) de 
se por si e seus sucessores, 

ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 

disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
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Francisco Beltrão,

 
 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  
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Francisco Beltrão, 30 de setembro de 2022. 

M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS

CONTRATADA

MACIEL RODRIGO FRANCESCON

CPF 025.277.029-

MARCOS RONALDO KOERICH
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M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS 

CONTRATADA 

MACIEL RODRIGO FRANCESCON 

-37 

KOERICH 


