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CONTRATO Nº. 028/2021 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA E A EMPRESA DEFENSIVE 

CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 

 

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. ROMUALDO CAMARGO, brasileiro, portador da Carteira de 

Identidade RG 4.570.109-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 435.545.719-20, residente e domiciliado à 

Rua Água Marinha, 43 Bairro Neves, nesta cidade e Estado; e 

 

CONTRATADA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida  à Rua  Luiz Sodré Swensson, s/n, lote frente ao 343, Bairro Neves CEP 

84020-779 Ponta Grossa - PR, inscrita no CNPJ sob o nº 11.048.000/0001-88, Inscrição Estadua, 

isenta, representada pela Srª. JULIA SAINHUK SCHACTTAI, portadora da CI/RG sob nº 

4.941.123-5SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 731.402.449-91, residente e domiciliado á Rua 

Iapó, 351 Rio Verde,nesta cidade e estado, pelo presente instrumento e na melhor forma de 

direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto  a contratação de empresa especialiazada  em serviços de 

controle de pragas, desinsetização e desratização para os departamentos daa Autarquia Municipal 

de Transito e Transporte – AMTT, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado 

na documentação realizado sob a forma PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021, do tipo MENOR 
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PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM, oriundo do protocolado do SEI nº36256/2021, 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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O preço total aceito pela CONTRATADA para o presente ajuste é de R$   8.288,00 (oito mil 

duzentos e oitenta e oito 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 do Depto. Administrativo da AMTT 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Red: 13    Sub: 79 00       Fonte 1001 

 

23.002.15.451.0194.2217 – Manutenção das Atividades do Depto. de Engenharia de Tráfego – 

DET 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Red: 35   Sub: 79 00       Fonte 1001 
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23.004.26.782.0147.2220 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa 

Vereador Oldemar Andrade 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Red: 103    Sub: 79 00       Fonte 021 

 

23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção das Atividades do Depto. De Estacionamento 

Regulamentado - ESTAR 

33.90.30 – Material de consumo 

Red: 147     Sub: 79 00    Fonte 510 

 

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado pela quantidade efetivamente  entregue das cargas  

solicitadas na Ordem de fornecimento e,  protocolada a  solicitação de pagamento pela 

contratada, na Autarquia Municipal de Transito e Transporte. 

4.2. 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, pelos fiscais de 

contratos. 

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. 

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

os seguintes documentos: 

a) Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contrato; 

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

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

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

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

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).  
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4.4. 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.  

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

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

CONTRATADO. 

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

fac-símile, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob inteira 

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

falta de informação. 

4.7. O atraso na entrega dos documentos acima descritos, por responsabilidade da contratada, 

isentará a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, do pagamento de quaisquer 

acréscimos, qualquer título, relativos ao período em atraso. 

4.8. 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. 

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

subitem acima poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO 

5.1. O presente contrato será vigendo pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando em  28 de julho 

de 2021  e findo em 27 de julho de 2022.            . 

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

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E GARANTIA 

6.1. A empresa vencedora deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias após o recebimento 

da Nota de empenho. 

6.2. Os produtos para a execução dos serviços deverão ser  eficazes e apropriados para a 

eliminação de insetos, formigas, aracnídeos, baratas, roedores e animais indesejáveis. 

6.3. Deverão ser pulverizados todos os focos primários tais como tubulações, caixas de 

esgotos e gordura, ralos de  banheiros e demais dependências com produtos comprovadamente 

eficazes e adequados. 

6.4. Total responsabilidade da empresa contratada fornecer os produtos, devendo ser sem 

cheiro, pois os ambientes são de uso contínuo. 

6.5. Após a conclusão do serviço, a área deverá ser entregue limpa e desimpedida de qualquer 

entulho, equipamento e/ou restos de materiais. 

6.6. A contratada deverá realizar os serviços de aplicação sem prejuízo das atividades normais 

deste órgão. 

6.7. Para a desratização, o material a ser utilizado deverá ser eficaz, com poder fulminante, 

com características para matar os roedores, não permitindo a circulação de ratos envenenados, ou 

que depois de mortos venham a putrefação, exalando mau cheiro e causando entupimento nas 

tubulações. 

6.8. A Contratada deverá identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 

propriedade, de forma a não serem confundidos com similares da Contratante. 

6.9. A Contratada deverá fornecer garantia dos serviços pelo período de 03 (três) meses, após 

cada aplicação. 

6.10.  Após conclusão de cada aplicação, os locais deverão ser devidamente sinalizados através 

de adesivos fornecidos pela  Contratada, constando a data da aplicação e sua respectiva validade. 
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6.11. Os produtos aplicados devem causar o mínimo de impacto possível ao meio ambiente,  

utilizando equipamentos em acordo com as normas do Ministério da Saúde e da Vigilância 

Sanitária; 

6.12. Os produtos deverão ser aplicados por profissionais treinados e identificados, com 

formação específica para realização de tais atividades; 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE E GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 
7.1. Os serviços serão realizados de forma trimestral (de 3 em 3 meses), perfazendo o total anual 

de 04 (quatro) desinsetizações e desratizações. 

7.2. A Contratada obriga-se a garantir, pelo prazo de 03 (três) meses, os serviços prestados, 

comprometendo-se a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas da notificação feita pela CONTRATANTE, sob pena das sanções previstas em lei e/ou no 

contrato. 

 

CLAUSULA OITAVA - DOS PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E 

INSTRUMENTOS 

8.1. Caberá à Contratada o fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos 

necessários e suficientes à eficiente execução do contrato, comprometendo-se a empregar na 

execução dos serviços apenas materiais de qualidade superior, ou seja, gel, pó químico, 

inseticida, iscas, conforme a praga e vetor a ser combatidos, devidamente reconhecidos, 

atestados e aprovados pelos órgãos de controle sanitários Federal, Estadual e, se for o caso, 

Municipal; 

8.2. Todo produto utilizado deverá estar aprovado pelos órgãos públicos e ser inócuo à saúde 

humana, e os equipamentos, ferramentas e instrumentos deverão estar em bom estado de 

conservação. 

8.3. Não será permitida a aplicação de produtos que causem danos aos mobiliários, aos 

equipamentos, instalações, caixas d’água, provoquem alergias ou que sejam nocivos, sob 
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qualquer forma, à saúde das pessoas, seja dos próprios trabalhadores, dos servidores ou dos 

usuários da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT. 

 

CLAUSULA NONA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Os serviços serão prestados nas dependências do: 

a) Terminal Intermunicipal de 

b) Prédio do Departamento de Trânsito; 

c) Prédio do Departamento Administrativo; 

d) Local do departamento de Engenharia de Tráfego – DET 

 

CLAUSULA DECIMA –  DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

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

anexos;  

10.2. Interromper os serviços, desde que esteja em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas no Edital e seus anexos;  

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço prestado, com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

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

verificadas no serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

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

especialmente designado;  

10.6. 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;  

10.7. 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.  
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1. Efetuar a prestação de serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal-e.  

11.2.  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.  

11.3. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias 

ou defeitos;  

11.4. 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;  

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – DO AUMENTO E 

SUPRESSÃO”  

12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  

12.2.  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, que, a 

critério do CONTRATANTE, se façam necessários, ou a supressão além desse limite, mediante 

acordo entre as partes, conforme disposto nos parágrafos 1° e 2°, inciso II do artigo 65 da Lei n° 

8.666/93.  

12.3.  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto 

as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
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 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  

13.1. 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 QUARTA - DA RESCISÃO  

14.1. Este contrato poderá ser rescindido:  

14.2. 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.  

14.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração.  

14.4. Judicialmente, nos termos da legislação.  

14.5. 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 QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

15.1. A fiscalização do contrato ficará por conta do servidor Flavio Flores Gehrke, portador do 

RG nº 10.284.300-2 e inscrito no CPF sob nº068.739.889-44,residente à Rua Gnatta, nº 555 – Borsato – 

CEP: 84032-280. 

15.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à 

Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do 

artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal  nº 12.722, de 16/03/2017. 

15.3. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a 

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

15.4. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais, refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com resultados 

satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em contrato.  



                                                                                                              

Prefeitura de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Balduíno Taques, 445 esquina com Dr. Colares  - centro – Ponta Grossa - PR          

       Fone: 42-3220-1035   ramal 2035 

 

                                                          

Contrato 028/2021 – DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA 

Pregão Eletrônico 003/2021 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 
10 

 

15.5. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

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

solicitação de pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte acompanhada da cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Municipal, FGTS e 

Trabalhista, o qual será ser conferido e atestado pelo fiscal do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

16.1. 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: 

16.2. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, a 

CONTRATADA: 

a) advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das clausulas 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, 

limitado 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, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

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

Transporte. 

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 da falta,  quando a adjudicatária, convocada 
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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 a Administração Pública, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.3. As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por 

cento), na hipótese de reincidência da CONTRATADA. 

16.4. 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. 

16.4.1. 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. 

16.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação das penalidade de multa, como valor atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI(FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier 

a substituí-lo, no período compreendido entre o mês de apresentação da proposta até o mês 

anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

16.5. As penalidades previstas  não serão relevadas, salvo, quando ficar comprovada a 

oco0rrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

16.6. A contratada estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

21/06/93, seus parágrafos e incisos.  

16.7. 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:  

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, 

e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.  
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16.8. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que 

exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.  

16.9. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade.  

16.10. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 

penais, previstas na Lei 8.666/93.  

16.11. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do 

valor a ser pago à contratada ou mediante pagamento em moeda corrente ou, ainda, judicialmente 

quando for o caso.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –  DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

17.1. 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 brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do 

Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EFICÁCIA  

18.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar entre prepostos 

ou diretamente.  

19.2. Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato.  

19.3. Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados 

dos mesmos.  

19.4. Da fraude e da corrupção:  
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I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 

todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

19.5. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 

outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 

contrato financiado pelo organismo.  
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III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 

que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 

local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação 

e à execução do contrato.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  

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

perante o foro da Comarca de Ponta Grossa.  

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

como dos demais documentos vinculados ao presente.  

20.3. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas presentes ao ato.  

                                                                        Ponta Grossa, 28 de julho de 2021 

 

 

 

DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA         AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E                            

                                                                                                      TRANSPORTE 

 

 

Testemunhas: 

 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz                                                      Scheila Trierveiler 

 CPF:215.319.949-20                                                                          CPF: 004.176.509-57                                                                                                                                   


