MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA

Serviço de Roçadas e Limpeza
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Contratação da prestação de serviços de roçadas e limpeza, para atender às
necessidades da Secretaria de Viação e Obras conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento

Devido as condições climáticas existente na região do município de Francisco Beltrão, a
vegetação é favorecida, e tem seu crescimento acelerado, principalmente fora da estação mais fria, o
que ocasiona uma série de problemas relacionados a saúde pública. Os lotes baldios são os principais
locais, onde o município necessita efetivamente manter uma fiscalização mais rígida, haja visto que,
uma parcela dos proprietários, não mantem limpo, roçado e/ou conservado, esses lotes. O mato ou
vegetação alta, causa alguns problemas para o convívio dos moradores ao seu entorno. Haja visto o
fim da vigência do pregão 16/2021, cujo objeto é mão de obra para execução de roçadas e levando em
consideração a demanda de tal serviço conforme estabelece a lei municipal 3941/2012 e 4618/2018
artigo 64, e afim de evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos, bem como evitar acúmulo
de lixo, faz-se necessário a realização de um novo processo licitatório, para contratação de empresa
especializada para a manutenção e conservação desses locais. Outro local que necessita de limpeza
continuamente são os córregos que cortam o município. Esse mato que ali acresce, causa acumulo de
lixos, e uma estética negativa para quem passa pela região, contribuindo também para proliferação de
insetos e animais peçonhentos, necessitando assim, de cuidados pela parte do poder público.
No que diz respeito a quantidade solicitada, a mesma mante-se a quantidade do contrato
passado, haja visto que o saldo foi suficiente para atender as demandas de solicitações de serviços
durante a vigência do contrato e para manter o bom andamento dos trabalhos realizados pela
Secretaria Municipal de Viação e Obras.
Para estimativa de valores dos itens pretendidos foi realizada pesquisa de preços
praticados em empresas do ramo do objeto através de orçamentos, foi utilizado a média de todos os
orçamentos juntamente com o último contrato, afim de manter um valor justo e próximo aos preços
praticados em mercado. Apenas o orçamento da empresa Douglas Costa foi desconsiderado.
A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da secretaria de viação e obras
no quesito limpeza e roçada, mantendo córregos e logradouros públicos limpo.
.

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista se tratar de item único..

4 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações
da Secretaria de viação e obras, nos locais indicados pelo fiscal do contrato.
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2 – JUSTIFICATIVA:
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5 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:
Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 3 (três) dias, parceladamente,
após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas,
mediante autorização contida nas respectivas Notas de empenho.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos/refeitos
no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

6 – OBRIGAÇÕES:
DA CONTRATADA:
Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
- A Contratada deverá executar os serviços conforme especificações do Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- A Contratada deverá manter no local dos serviços um perfeito sistema de sinalização e
segurança, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
alimentação.

- No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento, transporte e

- A empresa contratada fica obrigada a atender todas as “Ordens de Serviço” expedidas
durante a vigência deste contrato.
- Disponibilizar de ferramenta e pessoal qualificado, bem como ser responsável por
todas as despesas que por ventura decorram dos mesmos, como estadia, deslocamento, alimentação.
- Disponibilizar equipe qualificada para execução dos serviços, conforme demandas que
serão encaminhadas, após a assinatura deste contrato pela Municipalidade.
- Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham
a incidir sobre o objeto deste termo.
- Corrigir qualquer problema verificado nos serviços após notificação por escrito pelo
Contratante, sem qualquer ônus para o Contratante, podendo ser ordenada a suspensão dos serviços
e respectivos pagamentos, se dentro de 2 (dois) dias da entrega da notificação, não for atendida a
reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita.
- A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de proteção individual – EPI e deverá treinar e tornar obrigatório o uso de EPIs e seguir
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Os bens, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo
período de 12 (doze) meses (vigência)
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todas as legislações vigentes quanto a segurança no trabalho. Os equipamentos de proteção individual
fornecidos aos empregados deverão, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. A
Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva
de seus trabalhadores.
- O serviço só se dá como findada assim que for realizada por completo, conforme
solicitado, realizada a limpeza do local e dada a adequada destinação dos resíduos.
- A entrega do serviço se dará pela realização de protocolo, junto ao setor de protocolo
da Prefeitura, encaminhado ao fiscal competente, incluindo solicitação de medição. Após realizada a
vistoria in-loco, será emitido boletim de medição.

PARA FINS DE CONSTRATAÇÃO E PAGAMENTO DO SERVIÇO, A EMPRESA DEVE
APRESENTAR:
Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP, relativa ao mês anterior da
prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do Ata de Registro de Preços e/ou
Contrato, quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços.
Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada
do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos os encargos trabalhistas
(vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, entre outros se for o caso), sob
pena de não atestação da fatura, relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura,
exceto no último mês do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando o mês de referência deverá
ser o da prestação dos serviços;

DO CONTRATANTE:
- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados e
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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.
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- A empresa deve realizar relatório dos serviços executados, contendo: a metragem
executada com data, fotos do antes e depois, bem como endereço do local, podendo ser lote e quadra.
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7 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

1

Valor
Quantidade Unidade unitário Valor total R$
R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ROÇADAS
EM TERRENOS URBANOS, BALDIOS, PRAÇAS, PARQUES,
CORREGOS E OUTROS LOCAIS, INCLUINDO O
75899 RECOLHIMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DOS 800.000
RESÍDUOS, EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO,
INCLUINDO SACOS PLASTICOS, GARRAFAS PET, LATAS,
VIDROS, ETC.

M²

0,21

168.000,00

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 168.000,00
8 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas oriundas da receita própria do município (fonte 511).

9 – PENALIDADE/SANÇÕES
As sanções administrativas a serem aplicadas neste processo licitatório fazem referência
a Lei nº 10.520/2002, as previsto na Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 251/2021.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelos
Servidores, Leonel da Silva e Jean Gill da Secretaria Municipal de Viação e Obras, e-mail
urbanismo@franciscobeltrao.com,br Telefone (46) 3520-2122 a fim de verificar a conformidade dele
com as especificações técnicas dispostas no mesmo.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

11 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
– Data de envio do termo ___/___/2022
– Secretaria Municipal de Viação e Obras
– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Claudio Kozan
– Telefone para Contato: (46) 3520-2148
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.
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Item Código Descrição
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12 – AUTORIZAÇÃO
Francisco Beltrão, 09/03/2022
José Claudimar Borges
Secretário Municipal de Viação e Obras
Cleber Fontana
Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus
Anexos.

13 - ANEXOS
Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos
referidos ingressos.
ANEXO I – Orçamentos
ANEXO II – Obtenção da mediana/media
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Antonio Carlos Bonetti
Sec. Mun. de Administração
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ANEXO II – OBTENÇÃO DA MEDIANA/MÉDIA

EMPRESA 1
Descrição

1

Roçada

EVERTON
FRIZZO
0,30

EMPRESA 3
DOUGLAS
COSTA
0,31

ULTIMO
CONTRATO
PREGÃO
16/2021
0,09

NÚMERO
DE
COTAÇÕES

MÉDIA
FINAL

3

0,21
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Item

EMPRESA
2
ODAIR
GRABOSKI
0,25
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
DADOS DO SOLICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria / Departamento solicitante: Secretaria Municipal de Viação e Obras
Telefone: (46) 3520-2148

TABELA PARA ORÇAMENTO
Item Descrição
01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ROÇADAS EM
TERRENOS URBANOS, BALDIOS, PRAÇAS, PARQUES, CORREGOS E
OUTROS LOCAIS, INCLUINDO O RECOLHIMENTO E A DESTINAÇÃO
FINAL DOS RESÍDUOS, EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO,
INCLUINDO SACOS PLASTICOS, GARRAFAS PET, LATAS, VIDROS,
ETC.

Unidade

Preço unitário R$

M²

0,31

DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social: DOUGLAS COSTA PENA
EIRELI

CNPJ: 27.895.458/0001-02

Responsável pela Proposta: Matheus
Marinho Bauer

Telefone: 48991511154

Endereço: Rua Hipólito Henrique Pfleger, 1173, Jardim Janaina, Biguaçu/SC

E-mail: LICITACOES@DCPSERVICOS.COM

Validade da proposta: 90 (dias)

Prezado Fornecedor, por gentileza, escolher uma das opções:

Declaro que, nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os
tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto do presente orçamento.

NÃO SERÁ POSSÍVEL fornecer o orçamento acima pelos seguintes
motivos:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Biguaçu, 03 de março de 2022

MATHEUS MARINHO
BAUER:03178233024

Assinado de forma digital por
MATHEUS MARINHO
BAUER:03178233024
Dados: 2022.03.03 14:23:39 -03'00'

_________________________________
Matheus Marinho Bauer
Representante Legal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de mão de obra
para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques,
córregos e áreas de propriedade do município de Francisco Beltrão

VIGÊNCIA: 22/03/2021 A 21/03/2022

DETENTOR DA ATA:

DOUGLAS COSTA PENA - EIRELI
CNPJ nº: 27.895.458/0001-02
TELEFONE: (48) 99151-1154
E-MAIL: licitacoes.bauerconsultoria@gmail.com
RUA JOCI JOSÉ MARTINS, 247, SALA 901 - CEP: 88132148 BAIRRO: PAGANI
Palhoça/SC
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - Processo nº 082/2021
Aos vinte e dois dias de março de 2021, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 16/2021, por deliberação da Comissão de Licitação,
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 19/03/2021,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
DOUGLAS COSTA PENA - EIRELI, sediada na RUA JOCI JOSÉ MARTINS, 247 SALA 901 - CEP:
88132148 - BAIRRO: PAGANI, na cidade de Palhoça/SC, inscrita no CNPJ sob o nº
27.895.458/0001-02, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu
representante legal Sr. MATHEUS MARINHO BAUER, portador de R.G. nº 1083935807/SSP-RS e
inscrito no CPF/MF sob nº 031.782.330-24
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de mão
de obra para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
propriedade do município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
conforme necessidade da Administração Municipal; conforme edital e proposta que ficam fazendo parte
integrante deste instrumento.
1.2. Descrição:
Item Código

Descrição

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO
DE ROÇADAS EM TERRENOS URBANOS,
BALDIOS, PRAÇAS, PARQUES, CORREGOS E
OUTROS
LOCAIS,
INCLUINDO
O
RECOLHIMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL
DOS RESÍDUOS, EM LOCAL DEVIDAMENTE
LICENCIADO,
INCLUINDO
SACOS
PLASTICOS,
GARRAFAS
PET,
LATAS,
VIDROS, ETC.

75899

Unidade
M2

Quantidade Preço unitário
R$
800.000,00
0,09

Valor total da Ata R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência
do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
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2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1. Os serviços objeto desta ATA deverão ser executados de acordo com as especificações constantes no
ANEXO I do edital, parte integrante deste termo independentemente de transcrição, parceladamente, e
acordo com as solicitações da Secretaria de Viação e Obras, nos locais indicados para execução do
serviço, devendo registrar em fotografia antes da execução e após a conclusão do serviço.
3.2. A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Viação e Obras, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação
por email ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.
3.2.1.O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração.
3.3. As execuções se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto;
4.2. A roçada compreende o rebaixamento de toda e qualquer vegetação, inclusive corte de arbustos a uma
altura máxima de 5 (cinco) centímetros do nível do solo, incluindo a limpeza ao nível do solo com a remoção
de todo o entulho;
4.3. Na execução das roçadas, o lixo resultante (sacos plásticos, garrafas pet, latas, vidros, ...), deverá ser
acondicionado em sacos plásticos, que serão fornecidos pelo Município, simultaneamente à realização do
serviço, de forma que não fiquem expostos nas vias e logradouros públicos após o termino do turno;
4.4. Os locais onde serão executados os serviços de roçada serão indicados pelo CONTRATANTE, através
do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Viação e Obras de acordo com o que
preceitua a Lei Municipal nº 2873/2001, de 19/12/2001 - (TL TB-IA – Taxa de Serviço de Limpeza de
Terrenos Baldios ou Imóveis Abandonados);
4.5. Quando solicitado o serviço, a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, relatório
fotográfico digitalizado e datado, do local onde o mesmo deverá ser executado com três etapas,
sendo: antes do início do serviço, durante a execução e após a conclusão;
4.5.1. A não apresentação do relatório fotográfico digitalizado à fiscalização, implicará no não pagamento
dos serviços;
4.6. O Município disponibilizará um caminhão para recolhimento dos entulhos que resultarem da roçada e
da limpeza dos terrenos. O carregamento dos entulhos no referido caminhão será responsabilidade da
CONTRATADA;
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4.7. A CONTRATADA deverá Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;
4.8. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.9. A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança,
de acordo com as normas de segurança do trabalho;
4.10. No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte;
4.11. A CONTRATADA deverá ficará obrigada a atender todas as “Ordens de Serviço” expedidas durante a
vigência deste termo;
4.12. A CONTRATADA deverá disponibilizar de ferramentas e pessoal qualificado, bem como ser
responsável por todas as despesas que por ventura decorram dos mesmos, como estadia, deslocamento,
alimentação;
4.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe qualificada para execução dos serviços, conforme o
cronograma que será encaminhado após a assinatura deste termo pela Municipalidade;
4.14. A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz
respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura
venham a incidir sobre o objeto deste termo;
4.15. A CONTRATADA deverá corrigir qualquer problema verificado nos serviços após notificação por
escrito pelo Contratante, sem qualquer ônus para o Contratante, podendo ser ordenada a suspensão dos
serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificação, não for atendida a
reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita;
4.16. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual – EPI e deverá treinar e tornar obrigatório o uso de EPIs e seguir todas as legislações
vigentes quanto a segurança no trabalho. Os equipamentos de proteção individual fornecidos aos
empregados deverão, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. A Contratada não será
eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores;
4.17. O serviço só se dará como findado assim que for realizado por completo, conforme o solicitado,
realizada a limpeza do local e dada a adequada destinação dos resíduos;
4.18. A entrega do serviço se dará pela realização de protocolo, junto ao setor de protocolo da Prefeitura,
encaminhado ao fiscal competente, incluindo solicitação de medição. Após realizada a vistoria in-loco, será
emitido boletim de medição;
4.19. Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a realização dos serviços serão
responsabilidade da CONTRATADA;
4.20. A CONTRATADA deverá comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias
de regularização necessária;
4.21. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos,
contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os
locais determinados para a sua entrega;
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4.22. É de responsabilidade da CONTRATADA possuir em seu quadro, pessoal devidamente habilitado
para a função a ser exercida, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às
leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular,
como única empregadora.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. O Ordenador de despesas e o Fiscal designado pela Secretaria solicitante deverão assinar o Mapa de
Compras e Orçamento fornecido pela CONTRATADA, para fins de emissão da Nota de empenho e ainda:
5.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, provisoriamente, a conformidade dos serviços prestados
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
serviço prestado, para que seja refeito, reparado ou corrigido;
5.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;
5.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
5.8. 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;
5.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues pela CONTRATADA fora das especificações do
edital;
5.10. Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, sob os aspectos qualitativos e quantitativos,
relatando irregularidades, quando for o caso;
5.11.

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

5.12.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5.13. Nomear membro do seu quadro de empregados para atuar como responsável pela fiscalização do
bom andamento das atividades exercidas pela CONTRATADA;
5.14. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
5.15. Elaborar cronograma de serviços a serem executados pela CONTRATADA e fiscalizar o
cumprimento destes, inclusive no que diz respeito ao prazo para conclusão dos serviços solicitados;
5.16. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE
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6.1. 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 para evitar o desperdício e a CONTRATADA
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 e complementos que promovam a redução do
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 e
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 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.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou
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 adversidades ao meio ambiente e
à saúde 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, 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.
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 da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que
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.
6.2. 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 digital, a fim de reduzir a impressão de
documentos;
b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função
“duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) 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.
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
específicas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
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Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada
pela mesma.
7.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro.
7.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:
7.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66;
7.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco
Beltrão-PR.
7.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
7.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
7.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
7.3.3.3. número do item e descrição do produto:
7.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição
constante da Ata de Registro de Preços;
7.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
7.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.
7.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze)
dias após a data da sua reapresentação.
7.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na
Lei Federal nº 8.666/93.
7.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos
Recursos vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020
Órgão/
Conta
Funcional programática
Elemento de despesa
Fonte
Unidade
7730
15.452.1501.2.079
000
7440
15.452.1501.2.077
511
11.001
3.3.90.39.82.02
7970
15.451.1501.2.081
000
8010
15.451.1501.2.084
000
7.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
7.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
7.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, “d” da Lei 8.666/93.
7.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.
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7.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.
7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei
8.666/93.
7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Caberá ao Sr. MATHEUS MARINHO BAUER, portador do R.G. nº 1083935807/SSP-RS e inscrito no
CPF/MF sob nº 031.782.330-24, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:
8.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua
realização.
8.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a
correção das falhas detectadas.
8.2. O recebimento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução da ATA, será efetuado
pelos servidores EDER MARQUES DA ROSA, EMMANUEL OLIVO E JEAN GILL, da Secretaria
Municipal de Viação e Obras, telefone (46) 3520-2122, a fim de verificar a conformidade dele com as
especificações técnicas dispostas no mesmo, junto ao representante da CONTRATADA, assim como
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas
no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das
penalidades cabíveis.
8.3. É responsabilidade de cada secretaria solicitante, encaminhar aos fiscais acima citados antes do início
dos serviços: Cópia do empenho e cópia do orçamento fornecido pela CONTRATADA.
8.4. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de Viação e
Obras, Senhor JOSÉ CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.043.089-04 e portador do
RG nº 5.285.238-2.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS
9.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.
9.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
9.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou
revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
9.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as
obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
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9.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio
econômico-financeiro.
9.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
9.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades
administrativas previstas em lei e no edital.
9.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a
classificação final.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA
10.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:
10.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
10.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
10.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº
176/2007.
10.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:
10.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do objeto contratado.
10.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
10.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
10.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.
10.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta
Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo
processo administrativo.
10.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os
efeitos, cancelado o preço registrado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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11.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de
Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da
proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da
notificação para retirada e devolução devidamente assinada.
11.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços,
sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo
das demais penalidades previstas em regulamento.
11.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e
quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou
continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
11.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos
caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do
contraditório.
11.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
12.1 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,
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 indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
14.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no
Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior.
14.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
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14.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o
edital do Pregão Eletrônico nº 16/2021 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.
14.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº
16/2021.
14.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo
Sr. DOUGLAS COSTA PENA, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e
testemunhas.
Francisco Beltrão, 22 de março de 2021.

CLEBER FONTANA
CPF Nº 020.762.969-21

DOUGLAS COSTA PENA - EIRELI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
MATHEUS MARINHO BAUER
Representante Legal

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
JOSE CLAUDIMAR BORGES

MARCOS RONALDO KOERICH
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