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CONTRATO Nº. 007/2021 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA E A EMPRESA  K.D.P.  COMERCIAL 

EIRELI. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares n° 750, CEP 

84010-010, inscrita no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato 

representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. 

CELSO CIESLAK, brasileiro, casado, portador do CI/RG  nº 4.398.331-8 

SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 709.084.869-87, residente e domiciliado 

à Rua Lagoa Azul, 348 – Estrela do Lago – CEP 84.036-111, nesta cidade e 

Estado; e 

 

 

CONTRATADA: K.D.P.  COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à 

Rua  Angelica Negrello de Conto, 57  Umbara – Curitiba - PR, CEP 81940-280, 

inscrita no CNPJ sob nº 10.626.569/0001-10, Inscrição Estadual 90470129-77, 

representada pelo Sr KAYO DOMINGUES FERNANDES, portador da CI/RG 

sob nº 9.185.983-8SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 040.479.789-06, 

residente e domiciliada na cidade de Curitiba, neste Estado, pelo presente 

instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:    
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de uniformes para a Autarquia Municipal 

de Transito e Transporte a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na 

documentação realizado sob a forma PREGÃO RESENCIAL nº 002/2020, do tipo MENOR 

PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM, oriundo do protocolado municipal n°2460158/2019, 

devidamente homologada pela CONTRATANTE, nos moldes da Constituição Federal e com 

os dispositivos da Lei nº 8.666/93, alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

 

Lote  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

11 Calçado cano curto, na cor preta, borzeguim, de 

proteção para uso profissional, tipo botina com 

cadarço. Indicado para campos de uso C0 (sem 

biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos). 

204 179,00 36.516,00 

12 Calçado cano longo de couro vaqueta, na cor 

preta, estampa pólvora, hidrofugada.  

50 224,00 11.200,00 

25 Colete refletivo 100% poliéster, fechamento frontal 

com zíper, com bolso frontal na parte superior 

esquerda, com faixas refletivas duplas na frente e 

costas. 

30 100.00 3.000,00 

 

LOTE 11 
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 Calçado de proteção de uso profissional, tipo botina com cadarço,  

 Com borda acolchoada com três gomos,  

 Sem bico de aço, 

 Com forração interna em couro. 

 Confeccionada em Vaqueta box (alto rilho) de flor integral hidrofugada, de espessura 

1,8/2,0 mm 

 Acabamento na cor preta curtida ao cromo, com acabamento a base de água em 

poliuretano com alto brilho, estampa lisa espessura 2,0mm; 

 GASPEA: sem defeito natural do couro, isenta de cortes, cicatrizes, calosidades, 

picadas e manhas; 

 Forrada em tecido não tecido de fibra curta, absorvente composto de poliéster. 

 TALONEIRA: reforço traseiro, couro vacum, flor integral hidrofugada, 

 Acabamento com estampa pólvora lisa; 

 Cor preta; 

 Espessura 1,8/2,0 mm, classificação de 1ª qualidade. 

 LINGUETA: sistema solidária (língua-fole), costurada na face interna do cabedal e 

gáspea; 

 Em couro macio e acolchoada, forrada com couro vaqueta, fibra poliamida dublado; 

 Com espuma de PU interna; 

 Externamente as partes das peças que ficam sobpostas, deverão  ter bordas chanfradas 

com rebaixo “à zero! E, as que sobrepõem com chanfro esquinado preservando parte do 

“carnal” e a resistência do material; 

 ILHOSES: formato arredondado, em ferro oxidado 110/60, com dez furos por pé, sendo 

cinco de cada lado; 

 BIQUEIRA: Termoplástica, resinada, com base forrada em couro semiacabado, com 1,20 

mm a 1,35 mm de espessura, em formato anatômico, conformado termicamente. 
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 PALMILHA DE MONTAGEM: em couro vacum curtido ao tanino, com 2,5 mm de 

espessura, macia, flexível e resistente à quebra e ruptura pela flexão, devendo ser costurada 

ao cabedal através do sistema “strobel”, 

NOTA:  Sistema Strobel, o calçado não tem acréscimo de material no cabedal na 

região da montagem, ou seja, o cabedal do calçado fica exatamente na quina da 

forma, sendo o mesmo costurado na palmilha de montagem. 

 PALMILHAS DE MONTAGEM: anatômicas, antibactericida, antifungo, conformável em 

EVA com micro furos que proporcionam melhor eliminação do suor (micro perfurada) 

 

NOTA:  DEVERÁ FORNECER  EXTRA -  01 (UM) PAR DE PALMILHA CONFORMADA 

EM EVA, A CADA PAR DE CALÇADO 

 

  FORRO  FRONTAL: couro semiacabado, reveste internamente a gáspea, proporcionando 

maior conforto e absorve naturalmente o suor dos pés. 

 FORRO LATERAL: couro semiacabado, reveste internamente a região traseira, 

proporcionando maior conforto e absorver naturalmente o suor dos pés. 

 

 CONTRAFORTE:  termoplástico, em formato anatômico e conformado termicamente, 

devendo ter aproximadamente 1,5 mm a 2,0 mm de espessura, para proporcionar maior 

proteção do calcanhar. 

 Alma de plástico em polipropileno, medindo aproximadamente 110 mm de comprimento, 

20 mm de largura e 0,8 mm de espessura; 

 CORDÃO: (atacador) em algodão, em cor preta encerado, com 8mm de largura e 105 cm 

de comprimento, com ponteiras resinadas e comprimidas; 

 CANO ALMOFADADO: em couro com espessura entre 1,0 mm a 1,2 mm, costurado em 

três gomos com linha de poliéster, com enchimento em espuma de poliuretano 15 mm e 

densidade aproximada 45/kg/m³; 
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 O cano deve ter internamente forro em tecido não tecido de fibra curta, absorvente, 

composto de poliéster; 

 Altura do cano deverá ser correspondente ao tamanho da bota Solado constituído de duas 

camadas de poliuretano (PU), expandido em bi densidade, injetado diretamente no cabedal, 

sendo:  

i. a primeira camada (entressola) macia e leve, deverá ter aproximadamente 0,4 

g/cm³ de densidade, 8 mm de espessura de massa; 

ii. a segunda (solado), mais compacta, deverá ser resistente à abrasão, objetos 

cortantes e perfurantes, e ter aproximadamente 1,0 g/cm³ de densidade e 3 mm de 

espessura de massa, com antiderrapantes de aproximadamente 3 mm de altura por 

5 mm de largura; 

 o salto deve medir aproximadamente 24 mm de altura (excluído o antiderrapante), e 

deverá ter um dispositivo de absorção de impacto na região do calcanhar; 

 resistência a tração alongamento de no mínimo 5,0 Mpa – 400%; 

 flexões contínuas; 

 os corpos-de-prova sem corte inicial devem apresentar-se sem dano algum após 

30.000 ciclos de flexões e os corpos-de-prova com corte inicial de 2mm podem 

sofrer um acréscimo de 4 mm após igual quantidade de ciclos. 

 LINHAS:  de nylon na cor preta, superior nº 40 e inferior nº 60; 

 Agulha utilizada no pesponto, será a de nº 100 –ponta de lança com corte direito ou 

esquerdo; 

 Pontos aproximadamente 4 pontos por cm 

 Embalagem acondicionada o par individualmente em caixa de papelão com 

identificação de modelo, tamanho e data de fabricação. 

                                          

LOTE 12 

 Bota de couro vaqueta na cor preta; 
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 Estampa pólvora, hidrofugada, com espessura entre 1,8 mm e 2,0 mm, com penetração de 

água não superior a 10% em duas horas, sem marcas de pestes, isentas de cortes, furos, 

cicatrizes, calosidades, picadas, manchas, bem como sinais de parasitas, ou seja, 

carrapato, berne e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifrada, marca de fogo 

e outros; 

 FORRO:  a bota deverá ser toda forrada em couro vestuário tipo pelica, curtida ao cromo 

bem macia, cor preta, espessura 8/10 linhas (inclusive a gáspea), sendo que apenas a 

parte frontal do cano deverá ser forrada em tecido 100% poliéster em cor preta gramatura 

115 g/m², dublado com espuma de poliuretano de 3 mm de espessura; 

 CANO: o cano da bota deverá possuir em sua parte frontal uma proteção (aneleira) interna, 

em policarbonato de 2 mm de espessura, medindo aproximadamente 17,0 de altura x 11,0 

cm de largura. 

   A altura do cano deverá estar de acordo com a seguinte tabela: 

 Lingueta: em couro vacum vestuário tipo pelica, curtida ao cromo, bem macia, colocada na 

parte lateral interna do calçado; 

 Biqueira: em plástico, ABS, ou em material resinado termo conformado com espessura de 

1,7 a 2,0 mm;  

 Contraforte: deverá ser termoplástico, utilizando como matéria prima telas de poliéster 

recobertas com resina de poliéster e resina vinílica; espessura entre 1,5 

 e 1,7mm, o qual deverá possuir duas telas, para que não se deforme com o uso 

 e em contato com umidade; (tipo Renoflex 3172 ou similar);  

 Alma de aço: (esquino) plaqueta de aço fixada à palmilha por dois rebites, com nervura 

central para maior resistência, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a 

forma do calçado, medindo 1 mm de espessura, 10 mm de largura e 100 mm de 

comprimento; 
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 Borda do cano – almofadada na parte traseira em napa vacum vestuário de 8 a 10 linhas 

de espessura, toque macio para ajuste do cano à perna do usuário com 10 a 15 mm de 

largura, transpassada por quatro costuras paralelas, com elástico de 15 cm de largura 

embutido. 

 Palmilha de montagem: em couro (cabeça) de primeira qualidade, com espessura mínima 

de 3 mm, depois de calibrada.  

 Sistema de montagem: blaqueado (entre palmilha, cabedal, e solado inclusive no salto, 

costura feita com dois fios e dupla laçada, sendo um fio nº 3 de poliéster encerado e outro 

nº 4 de (nylon). 

 Fechamento com zíper lateral interno de poliéster grosso de 7 mm de largura, de primeira 

qualidade com + ou - 3 cm de distância entre o solado e o início do fecho; 

 Tira de fechamento: na borda do cano, sendo fechada por botão de pressão de 

 latão cromado 

 Solado - de borracha antiderrapante, com alta resistência à abrasão, de no máximo 130 

mm3, uni sola (sola e salto em peça única), de 9 a 12 mm de espessura total, contendo 

cravos de no mínimo 5 mm de profundidade os quais devem estender-se até as bordas do 

solado. Deve ter uma canaleta que atravesse os cravos, de 6 mm de profundidade mínima 

(na altura destes cravos) por 2 mm de largura, para abrigar a costura. O salto deve ter no 

mínimo 18mm de altura, devendo ser também blaqueado (costurado); 

 Aviamentos - de primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço 

frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha cordone 20, e as 

demais com linha 40, ambas de 100% poliamida. 

 Embalagem: acondicionada o par individualmente em caixa de papelão com identificação 

de modelo, tamanho e data de fabricação. 

LOTE 25 

 Colete refletivo 100% poliéster,  
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 fechamento frontal com zíper,  

 com bolso frontal na parte superior esquerda,  

 com faixas refletivas duplas na frente e costas. 

 Nas costas, em material refletivo a inscrição: 

 “Departamento de Engenharia de Tráfego”.  

 Cor laranja fluorescente.  

 Apresentar Certificado de Aprovação. 

 Tamanhos M-G-XG-XXG. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O preço total aceito pela CONTRATADA para o presente ajuste é de R50.716,00 

(cinquenta mil reais e setecentos e dezesseis reais), constante da proposta, entendido como 

preço justo e suficiente para a total execução do objeto. 

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: 

impostos, seguros de transporte, transporte (carga e descarga), e /ou obrigações sociais, 

uniformes, identificações pessoais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  

23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção das Atividades Depto.  Administrativo – AMTT 

33.90.30 Material de consumo 

Red: 9   Sub: 23 00   Fonte 1001 

 

23.002.15.451.0194.2217 – Manutenção  Atividades Dpto. Engenharia de Tráfego – DET 
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33.90.30 Material de consumo 

Red: 30   Sub: 23 00   Fonte 1001 

Red: 30   Sub: 28 00   Fonte 1001 

 

23.004.15.451.0088.2219  – Manutenção das Atividades de Departamento de Transporte 

33.90.30 – Material de Consumo 

Red: 68   Sub: 23 00      Fonte 1001 

Red: 68   Sub: 28 00      Fonte 1001 

 

23.005.15.451.0194.2221 – Manutenção das Atividades do Sistema Viário 

33.90.30 – Material de consumo 

Red: 118   Sub: 23 00     Fonte 509  

Red: 118   Sub: 28 00     Fonte 509 

 

23.006.04.122.0010.2222 - Manutenção das Atividades do Depto de Estacionamento 

Regulamentado – Zona Azul 

33.90.30 – Material de Consumo 

Red: 147     Sub: 23 00        Fonte  510 

Red: 147     Sub: 28 00        Fonte  510 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, PRAZO DA ENTREGA E DAS EMBALAGENS DOS 

PRODUTOS 

4.1. A entrega deverá ser obrigatoriamente agendada pelo telefone  (42)3220-1035, ramal  

2029/2030 com a servidora Josiane Farias,  em horário de expediente, de segunda a sexta feira 

no horário das 10h00m às 16h30m. 
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4.2. As mercadorias deverão ser entregues somente na Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, Departamento Administrativo, sediada a Rua Dr. Colares, 750, Centro Ponta Grossa 

PR, com prévio agendamento, pelo telefone mencionado item anterior.  

4.3.  A Contratada deverá entregar nas quantidades solicitadas pelo gestor da Ata de Registro 

de Preços, no prazo  de 20 (vinte) dias úteis, no local indicado na Ordem de Fornecimento, e não 

serão tolerados atrasos sem justificativa prévia e por escrito, somente quando aceito pelo fiscal de 

contrato.  

4.4. O prazo de entrega poderá ser alterado nos casos de grande volume de material/ serviços 

solicitados ou em decorrência de fatos supervenientes não previstos, desde que acordado 

previamente entre as partes. 

4.5. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção e conferência, podendo ser 

rejeitado, em parte ou no todo, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, 

devendo ser substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, sem ônus 

para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, sob pena da legislação vigente. 

4.6. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte – AMTT, sediado a Rua Dr. Colares, 750, no horário das 09h00min às 16h00min 

horas, em dias úteis.  

4.7. A descarga e empilhamento dos produtos é de responsabilidade da empresa vencedora. O 

endereço para entrega constará na Ordem de serviço e na Nota de empenho. 

4.8.  A entrega dos produtos deverá obrigatoriamente ser acompanhada de copia da Nota de 

Empenho, Nota Fiscal Eletrônica e Declaração de Responsabilidade (modelo anexo 08 no edital). 

4.9. O pagamento à licitante vencedora está vinculado à entrega definitiva dos uniformes, 

conforme quantitativo de cada Ordem de fornecimento. 

4.10. Caso a  inexistência do material no mercado para confecção das peças, deverá ser 

substituído por material comprovadamente igual ou superior à qualidade do produto apresentado 

nova amostra para  aceite do gestor de contrato.  
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Obs: Quando da necessidade de substituição de material deverá ser informada à gestora do 

contrato e apresentar nova amostra para aceite, via processo administrativo e sem ônus para 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

4.11. Para confecção do produto a Contratada deverá aguardar a Ordem de Fornecimento 

emitida pelo gestor de contrato, mesmo  estando de posse da Nota de empenho. 

4.12. É de responsabilidade da contratada, se a mesma não respeitar a solicitação dos 

quantitativos solicitados pelo gestor. 

4.13. Não serão recebido  os quantitativos não solicitados na Ordem de fornecimento em 

hipótese alguma, portanto deve atentar-se rigorosamente  aos quantitativos da Ordem de 

Fornecimento.                                                

4.14.  A nota fiscal deverá ser emitida em nome da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE. CNPJ: 05.073.426/0001-99 Rua Dr. Colares, 750 Centro Ponta Grossa PR CEP 

84010-010. 

4.15. A CONTRATADA é responsável pelo transporte dos produtos até o local da entrega, 

inclusive de sua responsabilidade os procedimentos de seguro, embalagem e transporte até o 

local e descarga no setor de almoxarifado. 

4.16.  Todas as embalagens devem estar identificadas com o destinatário: Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte, Rua Dr. Colares, 750 Centro Ponta Grossa PR CEP 84010-010. 

4.17. Caso sejam constatadas as irregularidades nem relação ao objeto, ou mesmo não se 

enquadrar nas exigências editalícias, resultará em não aceitação do objeto podendo ser 

rescindido o contrato. 

4.18. O não cumprimento das obrigações ocorrerão em penalidade, nos termos da Lei federal nº 

8.666/93, Lei Municipal nº 8.393/2005 e Decreto Municipal nº 1.990/2008. 

4.19. As embalagens devem ser adequadas à natureza do objeto, condições de armazenamento 

e  transporte. 

4.20. Após a comunicação pelo gestor de contrato por  via e-mail, da ordem de fornecimento e 

Nota de empenho necessário a confirmação de recebimento pela Contratada.  
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CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO 

5.1. O presente contrato será vigendo pelo prazo de  06 (doze) meses, iniciando em 18 de 

fevereiro  e findo em   17 de agosto de 2021. 

5.2. O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação 

aqui exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

5.3. O prazo referido nesta clausula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

 

CLAUSULA SEXTA – DA GARANTIA 

6.1. A Contratada deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação das 

vestimentas ofertadas, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e 

manchas, em condições normais de utilização pelo prazo de 03 (três) meses, a partir do 

recebimento definitivo. 

 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado pela quantidade efetivamente  entregue dos produtos  

solicitados, na Ordem de fornecimento e, deve ser protocolado com a solicitação de 

pagamento pela contratada, na Autarquia Municipal de Transito e Transporte. 

7.2. O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta bancária em nome da proponente 

no prazo de até 20 (vinte) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais.  
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Obs: Conforme norma de procedimento fiscal nº 095/2009, consolidada com  alterações da NPF: 

067/210, fica obrigatório uso da nota fiscal eletrônica para fornecimento de mercadorias para o 

poder público. 

7.3. O pagamento deverá ser solicitado após a entrega, mediante requerimento protocolado 

com os seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal-e, devidamente atestado pelo fiscal do contrato; 

b) Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente); 

c) Certidão Negativa de Débito INSS /Federal (c/ validade vigente); 

d) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente). 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).  

7.4.   As notas fiscais, além das informações usuais, deverão constar número do processo 

licitatório e do contrato, como também estabelecimento bancário, agência e n° de conta corrente.  

7.5. O pagamento referido somente será efetuado quando todas as correções e alterações, 

solicitadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, forem executadas pelo 

CONTRATADO. 

7.6. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de carta ou 

e-mail, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob inteira responsabilidade 

do licitante vencedor os prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de 

informação. 

7.7. Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o 

pagamento, para as necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da 

data da sua regularização. 

7.8. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e 

qualificação da Contratada, especialmente quanto a regularidade fiscal, que deverá ser 

realizada pelo fiscal de contrato. 

7.9. A Contratada que estiver pendente de liquidação das negativas solicitadas no 

subitem acima poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 
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7.10. Os pagamentos ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao 

Município de Ponta Grossa. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A gestão do Contrato ficará a cargo da servidora Josiane Farias, portadora da CI/RG sob n° 

6.728.809-2  e inscrita no CPF/MF sob n° 031.687.939-81, residente a Avenida Antares, 500, 

residencial Ybaté, CEP 84043-010, nesta cidade.  

 

8.2. A fiscalização do contrato ficará: 

Departamento Administrativo:  

 Fiscal: Josiane Farias, portadora da CI/RG sob n° 6.728.809-2  e inscrita no CPF/MF sob 

n° 031.687.939-81, residente a Avenida Antares, 500, residencial Ybaté, CEP 84043-010, 

nesta cidade.  

 Suplente: Mari Luiza Metzger Bauchrowitz , portadora do CI/RG. nº 3.522.886-1 e inscrita 

no CPF/MF sob nº 543.286.169-00, residente à Rua Curitiba, 765 Olarias, CEP 84.035-

030, nesta cidade.  

 

Departamento de Trânsito/Estar: 

 Fiscal:  Debora  Taís Galdino, portadora da CI/RG sob nº 7.917.819-5 e inscrita no 

CPF/MF sob nº  055.264.969-45, residente  à Rua Lydia Henneberg  Fanchin, 222 Bairro 

Boa Vista CEP 84072-140, nesta cidade.  

 Suplente: Silvia Cristina Borges, portadora da CI/RG sob nº 6.974.997-6 e inscrita no 

CPF/MF sob n° 031.015.799-45, residente  nesta cidade.  
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Departamento de transporte:  

 Fiscal: Mariane Alves dos Santos, portadora da CI/RG sob n° 8.162.765-7 e inscrita no 

CPF/MF sob n° 053.769.529-08, residente  à Rua Athaide Rodrigues de Almeida, 77 -  

Cará Cará, CEP 84033-005. 

 Suplente: Silvana Pires Padilha portadora do CI/RG  nº 4.453.541-6 e inscrita no CPF/MF 

sob nº 957.215.509-10,  residente à Rua Professora Balbina Branco, 280 Bairro Neves – 

CEP 84020-100, nesta cidade. 

 

 Departamento de engenharia de tráfego : 

 Fiscal: Liliane de Fátima Kinczel ,  portadora da CI/RG sob nº 3.498.187-1 e inscrita no 

CPF/MF sob n° 557.400.149-72, residente  à Rua Butieiro, 63 -  Sta Paula, CEP 84061-

380. 

 Suplente: João de Almeida Cardoso Junior, portador do RG nº 8.683.527-4 e inscrito no 

CPF sob nº035.226.169-28, residente à Rua Margarida Kubionski Vaz, 105, Boa vista – 

CEP 84073-070,  nesta cidade e estado. 

 

8.3.  Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.4. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.5. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

8.6.  A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pela 

administração/fiscal de contrato, entregando e retificando as suas expensas, os materiais que 

não estiverem com resultados satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas 

em contrato. 
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8.7. Cabe à fiscalização emitir relatórios em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

8.8. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza 

verificadas durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-

las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.9. Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, 

quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção 

dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos. 

9.2.  Interromper a entrega dos materiais que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas no Edital e seus anexos;  

9.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

9.4.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

9.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e 

alterações respectivas; 
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9.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

9.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

9.9. Rejeitar os produtos que não atendam as especificações constantes no item 01, deste 

contrato. 

9.10. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido. 

9.11. Dar a Contratada as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

10.1. Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, sendo que, as especificações ou qualquer outro documento 

que integre o presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especifico e válido. 

10.3. A entrega devera acompanhar da respectiva Nota Fiscal-e, na qual constarão as indicações 

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

10.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em  português. 

10.5. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de 

pessoal, necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena 

conformidade com os termos e especificações previstos neste termo de referência e demais 

regras editalícias. 
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10.6. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o objeto com avarias 

ou defeitos; 

10.7. Comunicar à 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; 

10.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.9. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, sendo que, as especificações ou qualquer outro documento 

que integre o presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especifico e válido. 

10.10. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, 

isentando a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É expressamente VEDADA à  Contratada, a subcontratação no todo ou em parte a 

execução do objeto desta licitação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1. No instrumento contratual  poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 

8.666/93,desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a 

apresentação das devidas justificativas. 
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12.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total 

efetivamente adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo 

ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos 

correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da LEI 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 

c) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, tanto quanto das 

especificações, projetos e/ou prazos; e 

d) judicialmente, nos termos da legislação. 

13.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 

CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

14.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,  

sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2. De acordo com o estabelecido, o licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas 

nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, seus parágrafos e incisos, a: 

a) advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer  obrigações, a 

partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, 
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limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado conforme o caso, descumprimento 

parcial ou total da obrigação; 

c) multa penal de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, quando a CONTRATADA 

der causa  à inexecução parcial da contratação; 

d) multa penal de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, quando a CONTRATADA 

der causa à inexecução total da contratação; 

e) multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovação, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causada pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte-AMTT; 

f) impedimento de  licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93, que será 

arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade de falta, quando a adjudicatária, convocada 

dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, e 

demais cominações legais; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com ADMINISTRAÇÃO Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja  promovida sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3. As multas estabelecidas no itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência  da Contratada. 

14.4. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à Contratante, ou ainda quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso 

de atraso no recolhimento  

14.4.1. As multas serão independentes e, a critério da contratante, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas e aplicadas com base no valor atualizado do contrato. 
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14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666 de 1993. 

14.6 A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de 

rescisão e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a 

saber:  

 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir 

rigorosamente a legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira 

anticorrupção, a legislação contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto 

Municipal nº 6.615/2013. 

 

  

CLAUSULA DECIMA SETIMA -  DO FORO 

17.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, 

perante o foro da Comarca de Ponta Grossa. 

17.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 

como dos demais documentos vinculados ao presente. 
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Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                             Ponta Grossa, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

K.D.P. COMERCIAL EIRELI                                               AUTARQUIA MUNICPAL DE               

                                                                                            TRÂNSITO   E TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz                                                   Scheila Trierveiler 

 CPF:215.319.949-20                                                                     CPF: 004.176.509-57                                                                                                                                                                                 

 

 


