
Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Dot.,:or Coiares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1° Andar — 	ntro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 licita.amtt@hotmail.com  

CONTRIUT:), N° 072/2019 

CONTRATO FORNECIMENTO )IJE ENTRE SI CELEBRAM A AULA :4QUIA MUNICIPAL DE RÂNSTiO 

E TRANSPORTE E A EMPRESA TOP GÁS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS LTDA. 

CONTRATANTE: AUTARQUIA tAINICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídic 

público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750 equina com R 

Toques, 445 - 1° Andar, CEP 84.010-050, inscrito eo CNPJ sob o n° 05.07 

99, neste ato representado por seu Presidente, em n eno exercício de suas f 

Roberto Pellir.isarl, brasileiro, portador do RG 3 :"70.275-9 e CPF 601. 

residente e r.!einiciliado na Avenida Anita Garibaldi, n° 1771, Condomínio 

Parque dos Pencipes, Casa 02, CEP 84015-904 - EI:iirro Órfãs; e 

de direito 

Balduíno 

.42S/O001

õ Sr. 

80.149-34, 

esidencial 

CONTRATA¿,. TOP GÁS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pessoa juríaic 

privado, estabelecido à Av. Visconde oe Mauá. 456e - Bairro Oficinas - Pon 

PR, CEP 84043-000, fone (42) 3229-2226 e 999-/.--9835, e-mail topga.s2 

CNPJ 00.86e4.492/0001-56, representada pelo s.,5cio Sr. Miguel Angel 

Camlofski R:3 n° 611.797-0 e CPF 214.879.449-1., pelo presente instai 

melhor forme de direito, acham-se ,ftistcs e cont atados, mediante as 

ccndições 

de direito 

a Grossa - 

ol.conbr, 

Dorigon 

ento e na 

láusulas e 

;LÁLISULA PRMEIRA - 	OBjET.:' 

1.1. 	O presente contrato tem po:-  pbjeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ')E CONSUMO (GÁS LI 

DE 	. y .=ARA A AUTARCIUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 1:RANSPORTE, a ser r 

estrea obserN,alija ao contido e eepecificado na documentação levada 3 efeito de Pregão Pr 

018/2019, e conforme protocolado c«2970103/20 	recenCo-se ceia Lei Federal n° 8.666/93, 

pertinente, assim como pelas cond.; ,::Ses do edita" eferido. pelos ti:iriTitys d;: proposta e pelas clausu 

expressas, definidoras dos direitos obripções e i-oporisai:.iiiiiif,;des das :o :3rtes. 

UEFEITO 

alizado em 

sencia I n° 

legislação 

as a seguir 

SEGUNLW Dmt.i ESPECIFiC 

2.1. AQUISIÇÃO DE MATEV.I:el. DE CONSUMO (GÁS L.-UEMEITO DE PETRÓLEO PARA 

fARQUIA MUNICIPAL LE 

LO'La Qtde Unid i 	 Descri,. I Unitá rio 	V lor Tale! 

Gás de ,:o einha GLP, botijãc de 13 kg, com <,,iiirega.T 75,00 1 
MARCA' SUPERGASBRAS 

Publicado no Diário Oficial 
Edição n° 

1 



iVlunicplo de Ponta Grossa 

Autvrquia Municipal 	nvr:âr:sito a Trai' .>porte 

Coorderie:lo;;,, 	aç es 

Rua a)utor Cotares, 750 - el;r4Lit.1 com Rua Balduíno Rques, 445 

1° Andar — Centro Fone: (42:; 32";.'0-1 )5f) 	2035 iicita.amtt@hotrnail.corn 

2.2. 	 '/;AÇÕES GERAIS: 

2.2.1. 	 e deverá disocnibiízar Lquete: 

2.2.2. A entee:... eeverá ocorrer sempre que F.se.etade pelo fisca:, nos te.guintes locais: Sede d Autarquia 

de Trânsito, Rua Doutor Colares esquina com Rua Baiduirio 'regues, e no Departamento de Eng nharia de 

Tráfego, Rua Ernesto Vilela, Nova Rússia. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS PREÇOS: 

3.1. 	O preço tosai para o presente ajuste é de R$ 4.50J,60 (quatro mil e quinhentos reais) entendido 

cor u este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto 

3.2. 	No preço total estão incluídos todos os custos cl retos e indiretos. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. 	;•:,.,,,sas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

*23:002.154e 1942217 Dpto Engenharia - 339030 Material de Consumo Red. 39 - Sub 0400 - Fonte 36 

* 23.006.0412200102222 Zona Azui - 339030 	iViateriai ge Consumo Red. 158 - Sub 0400 - Fon e 1510 

CLÁUSULA QUINTA — VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1, 	O presente contrato terá vieencia de 12 ,.:1,:eze) eieses, no petiodó de 16/12/2019 a 1512/ 026, 

5.2. 	O CONTRATADO deverá manter, dura"' 	, : 	 contrato, compatibia e com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas agi, condições de habilitação e qualificação aqui e• igidas, na 

forma do art.55, XVI da Lei n° 8.666/93. 

5.3. C 	referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, confor e previsto 

no „, 1 uo .s Ligo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela utoridade 

competente. 

CLÁUSULA SEXTA — ENTREGA: 

6.1= A entrega deverá ocorrer sempre que solicitado pelo fiscal, nos seguintes locais: Sede da A tarquia de 

Trâ e>ite RL - Doutor Colares c.,souina com Rua Balduleu Tag,;es, e no Departamento de Eng nharia de 

Trá.ego, Rua Ernesto Vilela, Nova RCSSi3. 

CLAUSULA SETiMA CAGAMENTO: 

7.1, 	O pagamento será realizan3 após 05 (cinco) dias da data de protocolo na AMTT, pelas q entidades 

efeti'varne:ite entregues, no mês subsequente as entregas. As empresas sediadas no Municio'• de Ponta 

Grossa deverão solicitar pagamento ac fiscal juntamente com ..odos os -..locumentos exigidos. A oniratada 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadora ue Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno ',..lques, 445 

1° Andar — Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 iicita.amtteLhotmail.com  

   

Á 
Le)  

  

 

4,,s'aOsk; 

     

dei 	:a:linhar via e-mail solic itação de pagamento asas nade e ,:igitalizada ao fiscal juntamente com todos 

os docunaarlea haixo citados. 

7.2, 	A solaa.açào de pagamentc deverá vir acompanhada dais a..a ...riritas certidões: 

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidã • expedida 

cor Jraza.-nente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral • Fazenda 

Naraonal (PGFN). 

b) Parava de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de N gativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c) P -ca 	regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Mu icipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Debito ou Certidão Positiva com efeito 

de . 	c.el documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra) e _iivalente, 

na forma da lei. 

d) Prova ue ,egularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal — 

CEF. 

e) P-ovr de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CND , mediante 

a a J.-esentação de Certidão Negativa ou Positive cora Efeito de Negativa, nos termos do artig• 642-A da 

Cor .:olidaaão das ! eis do Trabalhe aprovada peio Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1943. 

7.3. 	Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agên ia e conta 

corrente indicados pela CONTRAT 

7.4_ 	Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as norma- vigentes, 

obra;i 	•••:; u mesma a manter os i-equisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório qu= procedeu 

a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de d•cumentos 

pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagam nto ficara 

suspenso até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o •razo para 

pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer nus par 

CC 

7.5. 	Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocole, assinad 

pele e, 	' • te qualificado no processo, ficando sob sua, inteira responsabilidade os prejuízos d corrente 

de pagamento ir corretos devido à alta de informação. 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordeneuoria de Licitações 

Rua Do ator Colares, 750 - esquina c.ct-rt:tua Balduino 3ques 445 

1° Andar — Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 licita amtt@hotmail.com  
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CLAUSULA OITAVA - FISCAL. 

8.1 	I :.:;are,  cago dos servida -es: Sr Flavio Fio es Cie5r!,:e e Sra. Man Luiza Metzger Baichr !vvitz. É de 

inteira responsee;iidade do Fiscal d contrato a conferência do produto e somente atestar a Nota iscai após 

o recebimento completo do objeto :'citado. 

8.2. 	Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização Jurante toda a execução • o contrato, 

bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos 

8.3. 	ii.?ação será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade eficiência, 

segurança e oor tualidade da entrega. podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte t• ar toda e 

qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá preste, todo e qualquer eselarecimento solicitado pela adminis ração, lhe 

gar::ntido, inclusive o acesso a documentos relativos aos produtosiserviçes realizados. 

8.5 	,r1;, atada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscais do 

contrato. 

8.6. Cace G i". scaiização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, e especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotei-  em registro próprio es ocorrências de qualquer natureza eriticadas 

dur .r r'xecucão do contrato, para determinar o que for necessário pare regularizá-las, inclusive otificando 

a C 

8.8. A fiscaliz 	o deverá encarenhar à autoridade supeeor proposta de rescisão do contrato quando o 

objeto estiver serie° executado de 'arma irregular, em desacordo com as especificações e, ain a, quando 

constatada a paralisação da execteão ou cometimento de fai,:as que ens.“ejem a adoção dessa m dida ou de 

outras constantes no Edita!, gararr.:a à ampla defesa Contratada 

8.9. 	rtteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a '/r rificação da conform dade dos 

materiais e set,qIços objeto deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após co firmar se 

a prestação Je serviço ocorrer (,(4 forma satisfatória. 

CLAUSULA NON?,  - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

lTierte VEDADe a proponente veeceeera dc ce,larne 	a subcontrataç o, cessão 

cie prestação dos serviços para a execLção do objeto desta 'ictação. 

9.1 

ou fian:e,,, 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

	

10.- 	Receber, conferir e avaliar o objeto no prazr e condições estabelecidas no Edital e seus a exos. 

	

10.' 	le`er-er -..e-  a entrega dos ,materiais que estejam em desacordo com as especificaçõe- e dema 

exi,_ nota preiistas no Edital e se .s anexos. 
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Tvlunicípio de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal 0.e ïá'ansito e Transporte 

Coordenados ia de lacitações 

Rua C:algr Colares, 750 - esquina coro Rua Balduino --- ques, 445 

1° Andar — C€ntro Fone: (42. 3220-1035 ramal 2035 licita.amtt@hotmail.com  

minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provi .oriemente 

com as a: 	. aojes constantes 	Editai e da pcposta, para fins de a :eitação e recebimento d •finitivo. 

10.4 	Corri„ loas à Contratada, por escrito, sobre irnpotfeições, falha,, ou irregularidades veri icadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparada ou corrigido. 

10.5 	Aaompanhar e fiscalizar c cumprimento das obrigações da Contratada, através 	servidor 

especiaimente designado. 

10.6 	Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com disciplina 

da Lei n" .it;.•,.oaaW, de seus decretos regulamentares e da Lei n° 8.666/1993 e alterações resp .ctivas 

10.7 	Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 81. da Lei n° 

8.666/93. 

10.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados É: execução do objeto licitado, bem c,: :no por qualquer dano ausado a 

tercairca 	cleacarência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9 	Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10 Dará Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.'L 	l i:::eber o ',/alor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2. 	= Áar a o-estação de servioosifornecimento dos materiais conforme processo licitatório. 

11.3. 	Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e d pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade co os termos 

e especilicaooes previstos neste termo de referência e demais regras editalícias. 

Caalunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previ-to, com a 

devida ai-eaareva.o. 

11.5. Manter, durante toda a e'ecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ssumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de,,endo comunicar à CON RATANTE 

a superveniéncia de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6. Apresentar durante a execução do contrato. quando solicitado, documentos que co provem o 

cumpriraento das obrigações quarto à legislação em vigor assumida no contrato, em especia encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciádos. tributários, fiscais e comerciais. 

11.7. Responder civil e criminalmente por tocos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

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

Autarquia de toda e qualquer respcisabllidade. 
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Município, de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de -:":-.asito e Transporte 

Coorda.e.adona de Licitações 

Rua Dcutor Colares. 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1° Andar — Centro Fone: (42 3220- 035 rama! 2035 licita.amtt@hotmail.com  

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNLA --INEXE...r... ,aÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1. 	O Contretado reconhece os direitos da Adminir;traçáo, em caso de rescisão administrativ , previstos 

no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

12.2. 	Este contrato poderá ser rescindido: 

12. 	...) unilateral de Administração nos casos dos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 

8.6 5, 	21 le jundo de 1993 

12.2.2. Amigavelmente. por acordo entre as partes. desde que haja conveniência para a Adminis ração. 

12.2.3. Judicialmente, nos termos da legislação 

12.3. A rescisão deste contrato implicará retenção de arédito decorrentes da contratação, até limite dos 

pre'lízos causados à contratante. bem como na assunção dos serviços pela contratante na firma que a 

me :ia determinar 

CLÁUSULA rÉcímrk TERCEIRA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento cortratua,  pode sei.  alterado nos casas previstos no artigo 65 da Lei 8.661, /93, desde 

que haja interesse da Autarquia Municipal de Tr'.2insito a Transporte, com a apresentação d s devidas 

jus.  'ciaear's 

13... No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total e ativamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, Poderá nave( acréscimo ou redução •e até 25% 

(vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, no termos do 

art. 65, §1°, da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- DAS PENALIDADES 

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota d Empenho, 

dentro do prazo estabelecido peia ..drninistração, caracteriza o aescumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

De acordo com o estabelecido nos artigos 8(3 e 87 da Lei ric 8.666/93, a CONTRATADA: 

a) E. Y'.h2rtência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b) muita moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, critério d 

CONTRATANTE. na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a artir do di 

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 obrigará* 
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Município de Ponta Grossa 

Acnrquia 	 T-1•11Sit0 e 'Transporte 

Coord-rf,,Í 	 ::',tavões 

RUE; Dojtor Colares, 750 esquina 	Rua Balduíno —.aguas, 445 

1° Andar — Centro Fone: (42) 3;-20-1035 ramal 2035 licita.amtt@hotmail.com  

TT 

c) pena' de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA 

der causa e ineaaaiição parcial ea aant:-staeão. 

d) multa paaa de 30% (trinta ror cento) 	aata! a • 	a_' -) 	-;ontrato, quando a CLATRATADA 

der causa à inexecução total da cor.ratação. 

e) multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custo diretos e 

ind 	dc• prejuízo causado pela CONTRATADA t. Autarquia Municipal de Trânsito e Trans norte ou a 

terceiros. 

f) impedimeaao de licitar e de contratar com ai Administração, oelc prazo que a CONTRAT NTE fixar, 

obedecidos os lim.tes previstos no artigo 87, III, da Lei " 3.666/93 que será arbitrado de ac rdo com a 

natureza e a gravidade da falta, q..nndo a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade d proposta, 

nãc cel.±-ar a. contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou 

cora Et< dão, ensejar o retardamer a-, da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execudão Sap co-asato, comportai-se de modo inicloneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções 

previstas aea,a ...ai:trato, e demais aominações•iegais. 

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

per urarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

pro0a •-leicaidade que aplicou a penalidade. 

14.3. As multas estabelecidas 	itens "b" e "c" serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na 

hipótese de reine:ciência da CONTRATADA. 

14. 	As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRAT DA, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, senas cobradas 

jud. 	a Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso d atraso no 

rec 

14.,  .1. 	multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusi e com as 

demais penalidades acima enurne,-adas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrat 

14.4.2. Considera-se, para fins de aplicação de benalid?de de multa, como valor total atualizado o contrato 

aquele 'a H a,-,aal atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a sub tituí-lo, no 

pe.- . 	, 	..ardido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a 

penalidade. 

14.5. As perandes previstas não oerão relevadas, salvo quando ficar comprovada a oc•rrência de 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA EFICÁCIA 

15.. 	u presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula nopi rio Oficial 

do 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As parta:: envolvidas se c'aíigaor„ sob as ;_aanss pos::astas, a cti.servar e cumprir rigor ainente a 

legislação calovaa, incluindo, mas não se limitando a legisiação brasileira anticorrupção, a legislaç 
	

brasileira 

contra a lavagem de dinheiro, ass:m como os termos do Lacreto Municipal 6.615/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. C.;a prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Feder:! 8.666/93 

com as altecar,.::oa oosteriores. 

17.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência des e contrato, 

ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

17.3. As partes elegem o foro da Comarca de Porta Grossa. Estado do Paraná, como domicílio legal, para 

qualquer mocedirnento recorrente ao cumprimento do contrato ou ae instoimento equivalente. 

Por e.starr- -o da acordo, assinam c presente Contrato. 

17.4. 	Ao brinar este contrato deciara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como os demais 

documentos vinculados ao presente. 

17 .5. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento. juntamente com as t stemunhas 

presentes ao ato. 

Ponta Grossa; L  de dezemb o de 2019.  

Testemunhas: 

aRakov(i...c.. 4)  
cGoi 

creia Trierveiler 
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