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CONTRATO Nº. 041/2021 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA E A EMPRESA  LICITAR SOLO 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. Sr. ROMUALDO CAMARGO,   portador do 

CI/RG  nº 4570109-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº435.545.719-20, 

residente e domiciliado à Rua Água Marinha, 43 Bairro Neves, CEP  84021-030, 

nesta cidade e Estado 

 

 

CONTRATADA: LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP 

sob nº 11.102.277/0001-41, Inscrição Estadual nº 90493375-98, estabelecida a  Av. 

Frederico Lambertucci, 863 Fazendinha – Curitiba - PR CEP 81.330-000, neste ato 

representada pelo  Sr. ANDREI CASTRO VILHA, portador do CI/ RG nº  8.977.610-4 

SSP/PR e inscrito no  MF/CPF nº  050.525.069-10,  residente e domiciliado na cidade de 

Curitiba  e estado do Paraná, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

do Pregão Eletrônico nº 001/2021, por Sistema de Registro de Preços mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo - expediente), para os 

departamentos da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, oriundo do protocolado do SEI nº 

66905/2020, 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. 

 

Item objeto marca emb quant valor 
unitário 

valor total 

01 Agenda 
permanente 

SD UND 50 37,96 1.898,00 

02 Agenda 
telefônica 

SD UND 14 18,00 252,00 

04 Almofada para 
carimbo 

RADEX UND 54 17,39 939,06 

09 Caderno ata SD UND 30 7,39 221,70 

10 Caderno 
protocolo 

SD UND 30 15,60 468,00 

11 Caderno 
universitário 

PANAMERICAN
A 

UND 25 9,20 230,00 

13 Caixa acrílico  NOVACRIL UND 50 45,64 2.282,00 

16 Clips 00 BACCHI CX 60 4,50 270,00 

18 Caneta 
esferográfica 

BIC CX 100 23,99 2.399,00 

21 Prendedor tipo 
blinder clip 

BRW UND 600 1,65 990,00 

22 Cola branca PIRATININGA UND 180 3,40 612,00 

24 Corretivo liquido RADEX UND 180 1,32 237,60 

36 Fita adesiva 
durex 

ADERE UND 260 2,35 611,00 

37 Fita crepe ADERE UND 130 3,69 479,70 
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48 Marcador 
permanente  
cd/dvd 

BRW UND 60 4,69 281,40 

50 Pasta AZ FRAMA UND 180 19,00 3.420,00 

53 Pasta papelão 
c/abas e 
elastico 

ICL UND 2100 1,39 2.919,00 

56 Pasta plástico 
c/abas, 
translúcidas 

POLIBRAS UND 600 2,73 1.638,00 

59 Perfurador de 
papel, médio 

BRW UND 14 15,99 223,86 

69 Tesoura em aço 
inoxidável 

BRW UND 42 5,19 217,98 

70 Tinta para 
carimbo 

RADEX UND 60 8,29 497,40 

76 Vassoura em 
cerdas de nylon 

PEROVINHA UND 300 17,00 5.100,00 

77 Rodo de 
espuma macia 
sem abrasivo 

PEROVINHA UND 300 15,00 4.500,00 

78 Rodo de 
espuma com 
abrasivo verde 

PEROVINHA UND 300 14,00 4.200,00 

80 Pilha tamanho 
AAA 

ELGIN UND 100 2,50 250,00 

81 Cinta elástica 
em poliester 

OLINDA UND 600 3,48 2.088,00 

82 Mouse  MAXPRINT UND 100 36,90 3.690,00 

83 Teclado padrão 
ABNT2 

MAXPRINT UND 100 54,99 5.499,00 

84 Filtro de linha ELGIN UND 100 29,99 2.999,00 

85 Nobreak 
1000va600w 

SMS UND 50 763,99 38.199,50 

94 Pendrive 32gb MULTILASER UND 50 45,48 2.274,00 
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O preço total aceito pela CONTRATADA para o presente ajuste é de R$ 89.887,20 (oitenta e nove 

mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) 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, decorrentes da execução 

contratual, 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 – Manutençlão Ativ. Depto. Administrativo – AMTT 

33.90.30 – Material de consumo 

Red: 9  Sub: 16 00   Fonte  1001 

Red: 9  Sub: 17 00   Fonte  1001 

Red: 9  Sub: 19 00   Fonte  1001 

Red: 9  Sub: 22 00   Fonte  1001 

Red: 9  Sub: 26 00   Fonte  1001 

 

23.002.15.451.0194.2217 – Manut.  Ativ. Depto. Eng. Tráfego – DET 

33.90.30 – Material de consumo 

Red:30  Sub: 16 00   Fonte  1001 

Red:30  Sub: 17 00   Fonte  1001 

Red:30  Sub: 19 00   Fonte  1001 

Red:30  Sub: 22 00   Fonte  1001 

Red:30  Sub: 26 00   Fonte  1001 
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23.004.15.451.0088.2219 -  Manutenção Ativid Depto. De Transporte 

33.90.30 – Material de consumo 

Red:68  Sub: 16 00   Fonte  1001 

Red:68  Sub: 17 00   Fonte  1001 

Red:68  Sub: 19 00   Fonte  1001 

Red:68  Sub: 22 00   Fonte  1001 

Red:68  Sub: 26 00   Fonte  1001 

 

23.004.26.782.0147.2220 – Manutenção Term. Rodov. Inter. De Ponta Grossa Ver. Oldemar Andrade 

33.90.30 – Material de consumo 

Red: 97  Sub: 16 00   Fonte 21 

Red: 97  Sub: 17 00   Fonte 21 

Red: 97  Sub: 19 00   Fonte 21 

Red: 97  Sub: 26 00   Fonte 21 

 

23.006.04.122.0010.2222 – Manut. das Ativbidades Depto. Estacionamento Regulamenbtado – Zona Azul 

33.90.30 – Material de consumo 

Red: 147  Sub: 16 00   Fonte  510 (Estar) 

Red: 146 Sub 16 00 Fonte 1001 (Trânsito) 

Red: 147  Sub: 17 00   Fonte  510 (Estar) 

Red: 146   Sub 17 00   Fonte 1001 (Trânsito) 

Red: 147  Sub: 19 00   Fonte  510 (Estar) 

Red: 146  Sub: 19 00   Fonte 1001 (Trânsito) 

Red: 147  Sub: 22 00   Fonte  510 (Estar) 

Red: 146  Sub: 22 00    Fonte 1001 (Trânsito) 

Red: 147  Sub: 26 00   Fonte  510 (Estar) 

Red: 146 Sub 26 00 Fonte 1001 (Trânsito) 
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CLÁUSULA QUARTA –  DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado pela quantidade efetivamente  entregue dos produtos solicitados   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).  

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. 
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4.10. Os pagamentos ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao Município de 

Ponta Grossa. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO 

5.1. O presente contrato será vigendo pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando em 13 de agosto de 2021 e 

findo em 12 de agosto 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. 

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 ENTREGA  

6.1. A entrega deverá ser obrigatoriamente agendada pelo telefone (42)3220-1035 ramal 2029 ou 

2030,  com o servidor Flavio Flores Gerhke, em horário de expediente, de segunda a sexta feira no 

horário das 09h00m às 16h30m. 

6.2. A entrega deverá ser  no Almoxarifada da Autarquia Municipal de Trânsito e TRansporte,  no prazo 

de 05 (cinco) úteis, após o recebimento do empenho e ordem de fornecimento, que será encaminhada pelo 

gestor de contrato, e, prazo este que poderá ser prorrogado com justificativa por escrito para análise e 

aceite do fiscal de acompanhamento de entrega. 

6.3. É de  responsabilidade da Contratada o transporte do objeto até o local de entrega, devendo ainda 

protege-lo contra perda, corrosão e outras formas de danos como também ficará a cargo da empresa a  

descarga dos produtos. 

 

CLAUSULA SETIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

 



                                                                                                              

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 041/2021 –Pregão Eletrônico 001/2021 

                                                                               LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI 

     Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 
8 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A fiscalização do Contrato  ficará a cargo da servidora Mari Luiza Metzger Bauchrowitz - mat 469, 

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. 

8.2. 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. 

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; 
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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; 

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 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.  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. 

10.5. 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; 

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

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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10.7.  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. 

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

incisos, 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, 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 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 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 nos 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 
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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. 

14.4.2. Considera-se, para fins de aplicação das penalidades 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. 

14.5. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo, quando ficar comprovada a ocorrência de 

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

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. 

 

 

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. 

 

 

CLAUSULA 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 SÉTIMA -  DA EFICÁCIA E PUBLICAÇÃO 

17.1. O presente Termo de Contrato somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário 

oficial do município. 
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CLAUSULA DECIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Da fraude e da corrupção: 

I. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e contratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, 

de contratação e de execução do objeto contratual. 

II. Para os propósitos desta clausula definem-se as seguintes práticas: 

a) “pratica 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 fraudulente”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução do 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”: 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, em edital; 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 financiado 

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 de um contrato financiado pelo organismo. 

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 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. 
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CLAUSULA DECIMA  NONA - DO FORO 

19.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro 

da Comarca de Ponta Grossa. 

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

demais documentos vinculados ao presente. 

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

presentes ao ato. 

 

                                                                                                            Ponta Grossa, 13 de agosto de 2021 

 

 

 

 

LICITAR SOLO 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                                                                                                       

  


