
CONTRA TO Nº 114/2022 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
oorde ação de oni:rii:I os 

p -egão Elet ôil!i~o il º /2022 

1D 3762 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E 

A EMPRESA D.L. NICHELE & CIA L TDA. 

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 

95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco 

Antonio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 

SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela 

Procuradora Geral do Município, Sra. Débora Lemos, OAB nº 42.955, em conjunto com 

o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Jose Carlos Szadkoski, inscrito no CPF 

nº 283.091.469-49, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e D.L. 

NICHELE & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 

80.796.436/0001-78, Inscrição Estadual nº. 13500045-01, estabelecida na Avenida das 

Américas, n.º 1931, Bairro Eucaliptos - Fazenda Rio Grande/PR, CEP: 83.820-027, Fone 

(41) 3627-8686, dlnichele@uol.com.br, por seu representante legal, Sr. Vanderlei Cesar 

Nichele, inscrito no CPF sob nº. 495.602.809-10, doravante denominada 

CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente 

contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 

exarado no processo sob Protocolo 35164/2022, e que se regerá pela Lei n.0 8.666/93 e 

10.520/02, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram 

conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei 8.666/93); 

Cláusula Primeira· O objeto do presente Contrato é O "Fornecimento de 
combustível, na modalidade maior desconto percentual(%) sobre o valor médio da 

tabela da Agência Nacional de Petróleo - ANP (referência município de 

Curitiba/PR)". 
Rua Jacarandá, 300- Nações-Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 1 

1 



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
oordenação d Contr tos 

P egão et ôni o fi º 3/ 022 

Parágrafo Primeiro: Os serviços seguirão as especificações, quantidades, preços 
unitários e globais ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela 
em Anexo I e valores extraídos a partir do sistema Betha Compras. 

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido 
no certame licitatório é de R$ 3.850.150,00 (três milhões e oitocentos e cinquenta mil 
e cento e cinquenta reais), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, 
sobre a execução do objeto. 

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor 
caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e 
normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO 53/2022 e TODOS seus anexos, sendo os mesmos 
considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, 
desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO 
assume todas as exigências do Edital retro mencionado. 

DA ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, li, Lei 8.666/93, regime de execução 
indireta por preço unitário). 

Cláusula Sª9unda:; A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos itens 
licitados imediatamente a partir do recebimento da ordem de serviço, mediante ªW 
apresentação de requisição específica: Ordem de abastecimento, expedida pelo setor de 
frotas, assinada exclusivamente pelo servidor responsável. , 

Parágrafo Primeiro: A contratada não poderá fornecer os serviços caso a Ordem de 
Abastecimento esteja com data ultrapassada à 24 (vinte e quatro) horas, rasurada e/ou 
adulterada. Deverá prestar os serviços de acordo com o item especificado na Ordem de r 

Abastecimento. 

Parágrafo Segundo: A prestação dos serviços deverá seguir criteriosamente o descrito 
no Termo de Referência da Secretaria solicitante. 
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DA FISCALIZAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
oordenação de Cordratos 

regão E!etrôniço nº 53!2022 

Cláusula Teréeira: A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Karla 
Patricia de Souza Pereira, matrícula 351443, a qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do Contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

Parágrafo Primeiro: A representante da Contratante deverá ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução do Contrato. 

Parágrafo Segundo: A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

Parágrafo Terceiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo Quarto: O Município se reserva no direito de solicitar, a qualquer tempo, 
durante a vigência do Contrato, laudo INMETO referente à qualidade do combustível. 

Parágrafo Quinto: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da 
proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão 
do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no edital, bem, como neste Contrato. 

Parágrafo Sexto: Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a 
Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 02 (duas) horas, contadas da 
rejeição, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
ooirdenaçio de Contratos 

Pregão ~Retrôni -o nº 53!&02~ 

integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1 % (um por cento) do valor 
integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, tudo sem prejuízo 
da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em conformidade 
com a cláusula Nova, §2°, "c" do presente Contrato. 

Parágrafo Sétimo: Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a 
providenciar sua complementação no prazo de 02 (duas) horas, contadas da notificação 
a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 
cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, 
tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em 
conformidade com a cláusula Nova, §2°, "c" do presente Contrato. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRA TO 

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência e execução de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura, ambos os prazos podendo ser prorrogados de acordo 
com a Lei 8666/93. 

Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 
73, inciso li, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº. 8.666/93. 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, Ili, Lei 8.666/93). 

Cláusula Sext : O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 
(trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade 
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que 
devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade 
relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500 4 

4 
Ço 



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coo de ação de Contratos 

Pregão Elet ôni(;O n" r-J/2022 

- INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Tributos Municipais e Tributos 
Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

Parágrafo Primeiro: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ 
3.850.150,00 (três milhões e oitocentos e cinquenta mil e cento e cinquenta reais). 

Parágrafo Segundo: Para reajuste de preço será considerado o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente, se e após decorridos 12 (doze) 
meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá 
protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Parágrafo Terceiro: O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à 
apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao 
certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. 

a) Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor 
sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal. 

b) O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da 
Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com. 

Parágrafo Quarto: O fornecimento é indireto por preço unitário. 

Parágrafo Quinto: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem 
expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil 
subseqüente. 

Parágrafo Sexto: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na 
documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) 
correspondente(s) regularização(ões). 

Parágrafo Sétimo: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido 
nesta cláusula, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Cooírdenação d® Contratos 

Preg - o ~let ôrd o n º 53/2022 

(Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido 
adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 
8666/1993). 

Parágrafo Oitavo: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão 
incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, leis sociais, bem como todo o 
material e equipamento necessário para a execução dos serviços. 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 

Cláusula Sétim~ As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes 
recursos orçamentários: 

Código Funcional Fonte 
reduzido 

34 02.01 04.122.0040 2.003.3.3.90.30 1000 

48 02.01 04.122.0040 2.141.3.3.90.30 1504 
54 02.01 04.126.0048 2.191.3.3.90.30 1000 

82 04.01 12.361.0043 2.014.3.3.90.30 1104 
116 06.01 04.122.0045 2.027.3.3.90.30 1000 

135 07.01 22.661.0048 2.030.3.3.90.30 1000 

145 07.01 23.695.0048 2.210.3.3.90.30 1000 

164 08.01 15.452.0042 1.050.3.3.90.30 1507 

192 08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30 1000 

193 08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30. 1512 
200 08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30 1000 

202 08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30 1000 

215 09.01 15.452.0042 2.038.3.3.90.30 1000 

216 09.01 15.452.0042 2.038.3.3.90.30 1504 
286 15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30 1303 

297 15.01 10.301 .0041 2.051 .3.3.90.30 1303 

331 15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30 1303 

332 15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30 1381 

(p 
r 
( 

t 
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333 
334 
368 

369 
387 
417 
418 
419 
437 

438 

476 
489 
492 
539 
628 
636 
639 
640 

642 
647 
648 
661 
673 
674 
683 
684 
685 
702 
703 

704 
708 
709 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
oo denação de Con" ratos 

Pregão Eletrônico n º 53/2022 

15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30 1383 

15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30 1494 

15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30 1494 

15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30 1510 

15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30 1303 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 1303 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 1369 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 1494 

15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30 1303 

15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30 1494 

16.01 12.361.0043 2.065.3.3.90.30 1107 

16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.30 1103 

16.01 12.361.0043 2.071 .3.3.90.30 1160 

16.02 12.365.0043 2.195.3.3.90.30 1107 

17.01 08.244.0049 2.078.3.3.90.30 1934 

17 .01 08.241.0049 2.079.3.3.90 .30 1000 

17.01 08.244.0049 2.083.3.3.90.30 1000 

17.01 08.244.0049 2.083.3.3.90.30 1934 

17.01 08.241 .0049 2.201 .3.3.90.30 1934 

17.01 08.243.0049 6.001 .3.3.90.30 1000 

17.01 08.243.0049 6.001 .3.3.90.30 1934 

17 .01 08.243.0049 6.012.3.3.90.30 11726 

17.02 08.244.0049 2.081.3.3.90.30 1000 

17.02 08.244.0049 2.081.3.3.90.30 10941 

17.02 08.244.0049 2.082.3.3.90 .30 1000 

17.02 08.244.0049 2.082.3.3.90.30 1712 

17.02 08.244.0049 2.082.3.3.90.30 10941 

17.02 08.244.0049 2.203.3.3.90.30 1000 

17.02 08.244.0049 2.203.3.3.90.30 1941 

17.02 08.244.0049 2.203.3.3.90.30 10941 

17.02 08.243.0049 6.004.3.3.90.30 1000 

17.02 08.243.0049 6.004.3.3.90.30 10941 
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712 
723 
724 
725 
736 
737 
738 
756 
764 
765 
799 
815 
857 
887 
894 
924 
929 
941 
946 
1006 
1029 
1047 
1056 
1079 
1112 
1118 
1145 
1186 
1188 
1190 
1237 
1240 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
oordtimação de ontrato$ 
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17 .02 08.243.0049 6.013.3.3.90.30 1000 
17.03 08.244.0049 2.085.3.3.90.30 1000 
17.03 08.244.0049 2.085.3.3.90 .30 1942 
17.03 08.244.0049 2.085.3.3.90.30 10941 
17.03 08.243.0049 6.005.3.3.90.30 1000 
17.03 08.243.0049 6.005.3.3.90.30 1770 
17.03 08.243.0049 6.005.3.3.90.30 10941 
17.04 08.244.0049 2.088.3.3.90.30 1000 
17.04 08.244.0049 2.089.3.3.90.30 1000 
17.04 08.244.0049 2.089.3.3.90.30 1940 
17.04 08.243.0049 6.009.3.3.90.30 1000 
18.01 26.782.0044 2.098.3.3.90.30 1509 
21.01 14.422.0044 2.104.3.3.90.30 1000 
22.01 18.542.0057 2.108.3.3.90.30 1511 
22.01 18.542.0057 2.125.3.3.90.30 1000 
23.01 11 .334.0053 2.114.3.3.90.30 1510 
23.01 11.334.0053 2.115.3.3.90.30 1000 
23.01 11.334.0053 2.208.3.3.90.30 1510 
24.01 04.122.0045 2.117 .3.3.90.30 1000 
28.01 04.121.0048 2.190.3.3.90.30 1000 
30.01 18.542.0057 2.122.3.3.90.30 1710 
32.01 27.812.0047 2.214.3.3.90.30 1000 
33.01 16.482.0050 2.043.3.3.90.30 1000 
34.01 04.131.0045 2.132.3.3.90.30 1000 
35.01 08.244.0052 2.152.3.3.90.30 1000 
36.01 13.392.0046 2.019.3.3.90.30 1000 
36.01 13.392.0046 2.206.3.3.90 .30 1000 
15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30 3016 
15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30 3016 
15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30 3017 
17.04 08.244.0049 2.089.3.3.90.30 3940 
17.01 08.244.0049 2.078.3.3.90.30 3934 
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1243 

1246 
1248 
1258 
1259 
1335 
1337 
1340 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de o tratos 

P egão let ó Jg'.;@ rw º 53/2022 

17.01 08.243.0049 6.001 .3.3.90.30 3934 

17 .01 08.243.0049 6.012.3.3.90.30 31726 

17.02 08.244.0049 2.082.3.3.90.30 3712 

08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30 3504 

08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30 3504 

15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30 3382 

15.02 10.301 .0041 2.054.3.3.90 .30 3383 

15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30 3383 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Cláusula Oitava., Constitui direitos de o MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 

Parágrafo Primeiro - Constitui obrigações da CONTRATADA: 

a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se 

fizerem necessários, nos termos da legislação vigente; 

b) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros; 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõe/.J / 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 1/ 
d) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicado pela 

Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da , 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente 

o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de 

garantia; 
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e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990); 

f) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 

prazo máximo de 02 (duas) duas o produto com avarias ou defeitos; 

g) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência. 

h) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de 

contrato; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato 

k) Cumprir integralmente com as exigências constantes em edital e no Termo 

Referência complementar ao Anexo 1. 

1) As obrigações constantes nesta Ata são cumulativas com àquelas previstas no Termo 

de Referência complementar ao Anexo 1. 

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: 
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a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório e minuta do contrato; 

b) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades no 
desenvolvimento dos serviços; 

e) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá atendê-
la imediatamente, sob pena de descumprimento contratual; 

d) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 
causados. 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 

~ láusula Nona. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do 
objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvados 
as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração 
Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes 
penalidades, cumulativamente ou não: 

a) Advertência; 

b) Multa. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 

Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a título de 
alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado 
descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da 
autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo: Multa, nos seguintes termos: 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
oordem1 ão d~ ontratos 

Pregão Eletrônico n º 5312022 

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1 % (um por 
cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato 
poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será 
aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais 
sanções previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" e "d"; 

b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas 
contratuais específicas, ou em curnprir determinações do fiscal do contrato ou do 
Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% 
(cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e 
de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou 
subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-
se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do 
decurso do prazo para início da realização dos serviços, a contratada manifesta-
se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A 
realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, 
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, 
caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
cláusula Oitava, alíneas "c" e "d"; 

e) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou 
de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não 
apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo e 

descumprimento de condições do Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco 
por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% 
(dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente 
ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que 
única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Pregão -1etrôni o nº 53/202 

da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 
perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" 
e "d"; 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em 
Contrato ou Termo de Referência Complementar ao Anexo 1, será aplicada multa 
de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira 
ocorrência, e de 1 % (um por cento) do valor integral do contrato, quando da 
segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e 
da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo 
de Referência. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na 
presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada 
em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) 
do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" e "d". 

e) Sendo verificada uma das condutas previstas no item IV anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de 
desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência 
e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da 
penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco 
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além 
da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 
perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula Oitava, alíneas "e" 
e "d". 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
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p -•egão Eletrônico º 53J2012ic2 

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços 

importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por 
verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 
noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como injustificado quando, 
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério 
da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não 
apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além 

da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 
perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" 
e "d". 

g) Uma vez aplicada à penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto 
no item VI anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da 
penalidade, na execução dos serviços noticiado pelo fiscal do contrato, incorrerá 
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de 
tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" e "d". 

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários 

para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de 
documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa i 

de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, 
sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos 

termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a 
mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os 
quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral 

' 
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do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" e "d". 

Parágrafo Terceiro: Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não assinar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10520/02, 
pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 
% (dez por cento) do valor do contrato e das demais cominações legais. 

Parágrafo Quarto: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos 
prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item /:J / 
anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. l.1/ 
8.666/93. 

Parágrafo Quinto: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, 
principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos parágrafos 
Terceiro e Quarto desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórias como r 

sancionatórias. 

1 - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
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li - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) 

dias, contado da hora da rejeição; 

Ili - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos 
estipulados em Edital e neste Contrato. 

Parágrafo Sexto: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

Parágrafo Sétimo: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

Parágrafo Oitavo: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 

inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 

Parágrafo Nono: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de 

penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de 

declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima:, O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 

contrato unilateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 

de 21.06.93. 
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Parágrafo Primeiro: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por 

acordo entre as partes, na forma do art. 79, li da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos 

da legislação. 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima Primeira:' O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 

53/2022. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93). 

~láusula Décima Segunda:: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas 

na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8742/93, e pelos preceitos de 

Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código 

Civil a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Fazenda Rio 

Grande/Pr. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas 

alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93). 

Cfãusula Décima Terceira: Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente Contrato. 
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DA LEI ANTICORRUPÇÃO. 

Cláusula Décima Quarta~ As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os 
preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate 
à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e, no que forem 
aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da 
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de 
novembro de 2000; a Convenção lnteramericana Contra a Corrupção (Convenção da 
OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.41 O, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das 
Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo 
Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. 

Parágrafo Primeiro A CONTRATADA (D.L. NICHELE & CIA LTDA) declara, por si e 
por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em 
seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 
12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus 
administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da 
mencionada Lei nº 12.846/2013. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste 
CONTRATO, compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) 
que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactuai, 
incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°. 

Parágrafo Terceiro: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas 
regulamentações, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus 
aspectos, poderá ensejar: 1 - Instauração do Procedimento de Apuração da 
Responsabilidade Administrava - PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução 
Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura 
cabíveis; li - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos 
termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013; 
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regão ~leb·ônico nº 53/202 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas 
comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes 
no país. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA declara, para todos os devidos fins, sob as penas 
da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que 
pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e 
regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à 
Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei nº 12.846 
de 1 ° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declara que a empresa envida 
os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua 
atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere 
ao combate de desvios éticos e de integridade. As partes que o que subscrevem 
reconhecem que é verdade. 

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima Quinta:, Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado 
atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do 
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Parágrafo Primeiro E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente 
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o 
que nele ficou convencionado. 

P/Contratante: 

Fazenda Rio Grande, 03 de outubro de 2022. 

~~<s- a., vi\'\.\.~cM-,\ U 
Marco Antonlo Marcondes Silva 

Prefeito Municipal 

Jose Carl dkoski D~ 
Secretário Municip bras Públicas Procuradora Geral do 

Município 

P/Contratada: 

e=::: /~ 
Vanderlei Cesar Nichele 

D.L. NICHELE & CIA L TOA 

Sirn~ ues 

Ma-tr. 352144 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 53/2022 
PROTOCOLO 35164/2022 

Processo Administrativo nº. 127/2022 

ANEXO 1 - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio 
Grande. 

Prezados Senhores, 

Eu, Vanderlei Cesar Nichele, representante legal da empresa/organização D.L. NICHELE & 
CIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 80.796.436/0001-78, declaro, para os 
devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que 
pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos 
vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública 
Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei nº 12.846 de 1 ° de agosto de 2013 - Lei 
Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, 
mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas 
melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 
Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

Fazenda Rio Grande, 03 de outubro de 2022. (& 
c<:;;;;;;;;~~== =-;;~--:::::=======~To------~ 

Vanderlei Cesar Nichele 
D.L. NICHELE & CIA L TOA, 
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t:STADO DO PARANA 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 127/2022 Licitação: 53/2022 - PE Fornecedor: 1022 - D L NICHELE & CIA L TDA 

2 
3 

91-01-0255 Etanol 
91-01-0252 
91-01-0139 

Gasolina Comum. 
Diesel S10 

Fazenda Rio Grande, 3 de Outubro de 2022. 

~== 5~ 

Página: 1/1 

Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preço Unitário Preço Total Situação 

Data da Homologação: 20/09/2022 

BR LT 5.000,000 0,0000 5,6300 28.150,00 Venceu BR LT 250.000,000 0,0000 7,3200 1.830.000,00 Venceu BR LT 300,000,000 0,0000 6,6400 1.992.000,00 Venceu 
Total do Fornecedor --------> 555.000,000 3.850.150,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordc1w,ão de! Ccmtrutos 

EXTRATO 00 CONTRATO W 114/2D22 • 10 3762 

CONTRATANTE: PREFEmJRA DO MUNICIPIO OE FAZENDA RJO GRANDE; 
CONTRATADA: O.L NICHELE & CJA L TOA; 
CNPJ: 80.796.436/0001•78; 
OBJETO: "FOl'necimento de combusUvel, na n1odalidade maior desconto percentual (%) sobre 
o valOI' médio da tabela da Agência Nacional de Petl'Oleo - ANP (referência município de 
Curitiba/PR)"; 
MODALIDADE: Pregão ElelrOnico n• 53/2022; 
ASCAL DE EXECUÇÃO: Karta Patricia de Souza Pereira, matriwla 351443: 
PROTOCOLO: 35164/2022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 127/2022; 
PRAZO DE VIGt:NCIA: 12 {do:te) meses a contar da data de sua assinatura; 
VALOR: RS 3.850.150,00 (três mllhfles e oltOCOfllOS e cinquenta míl e eenlo e cinquenta 
reais); 
DATA DA ASSINATURA: 03110'2022. 

Coordenação de Contratos 
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CO/IICOKRtNCIA PÚBLICA 1'i•. 00~022 
l' ruo:~w Adminiuno1ivo a•. 14712022 

PNIIITTl1nn•28JS1/2022 

OWl::TO: Cunlnnaç,1u de cmprna pani 1111111liaçin l' reforma d11 l;;sc:0111 Municipal Sio 
1:nmriscodtAniJ. 

ABl::KTURA OI:: ENVJ::LOl'I:: DAS PltOl'OSíAS: OS ds nulHOOI ds: 20,., h Q9b l0;i1io-
j untu a Comi~o PctoN1.ncmc de Lici1~~ÕC'S da Prcíci1ur:i Municipal de f =nda Rio Gr:ll'odc. 
.:..,111.s«lc ORw:,.Jx.,r:,nd:i. n".300.N:içue:,;. 

F::zcnd:i Rio Gr.ind.::. 03 de oumbro ck 20~. 

Gislll incErard1 Rrori1,1u.:sdc Olivcir. 
frnidcnlc C-umi,sio l'crm1n1c,1Ue de, Lici1:1çün 

Purt1tri:1n"242/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL OE FAZENDA ruo GRANDE 
ESTADO 00 PARANÁ e . , 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

O PHEFEITC 00 MUIJ!CIPIO 0[ FA?UID~ ruo GRAND E, frtJ~U do P•r~,,,. til 
u~o dil $U.IS atr1bu1ç5!S l:s:ia. HOMOlOGA o Preg3o Eletrllnlco nt 61/2D22. o t;l:Ji 
tem como objeto a ~Contr.iuç!o do! cmprc~a o!~peci-1liz.1d:. para imprll:;sjo é 
ccnif:(:Çfo ée .:wJl!~çõe~ ée !ir1g11~ p::,rtu&uo!~a o! m•tcm~:ka p.ira • •,aliô:!.,;lO diag11óstiu 
e fa1m;::lva dos i!lunc, do 19 ao 49 .1~c dn 1nsi ,1 .. 1,;ões municlpis de cnsiM ,o:i 
rupur,::;ib1!!dn::!e da St t."tt111i1 Mi.nk;! i;.1! de EdtluçJo~. e ADJU01C:. o obieto ~m í;n;c: 
da cm i;r62 AS JNOÚSTIUA CiRA~ICA E!REU. pc~:oJ Jurídica ln~mm llC CN?J snh O 11 t 
31.õiG.841/0úCH-411, v~ necdnra do tt~m 01 com valer toul de RS 32. .IJO (lr.i1tJ e 
\lo ls rilll e qu:i:rocentc~ re:11,). O pre,l!=,;:10 ;:n~niteu I ice:;~taç,lo ri rnlner:!c t!m trnl:i ,i u..1 
u ;:rn!tnção, fllnforme: P~rccc: nt 6': li/Z012 ria Pr:,c,., radoria Ger.il do l,:' ur,idpto. 

F~t!ond~ Rio Gr.indc{PA, 29 dr: sct.:m~r0 de 20:?2. 

'"'11(0"-",l!X'.IO - ~.- -

;.":;.:~~;~~-~ ...... . 
M~rto Aritonio M~rto11dcs Silva 

Pretc,to M1m,~1p:'II 
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Assinado de forma digital por 
ROBINSON FIGUEIREDO 
UMA.-0294ffi2973 

UMA:02945772973 Dadosc2022.10.03 17,02"8-03'00" 

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - Fone/Fax: (41)3627.8500 - Res onsável: Robinson Fi ueiredo Lima 


