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ID 3676
CONTRATO
DE COMPRA QUE
ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE
FAZENDA RIO
GRANDE
E A
EMPRESA
ELOFORTE
EQUIPAMENTOS
FLORESTAIS
LTDA-EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE, o MUNIC
ÍPIO
DA FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de
Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.422.986/0001-02, com
sede
administrativa na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grand
e,
Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
Sr.
Marco Antonio Marcondes Silva, brasileiro, residente e domiciliado
em
Fazenda Rio Grande, 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, e assistido
pela
Procuradora do Município.Sra. Roberta Maria do Sacramento Espíndula
de
Jesus, OAB nº 108417,e em conjunto com o Secretário Municipal
de Meio
Ambiente.Sr. Rafael Nunes Campaner , inscrito no CPF/MF sob
o nº
045.410.429-40 e de outro como CONTRATADA a empresa ELO
FORTE
EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA-EPP, estabelecida a Rua
Bernado
Morosin, nº 558, Mossunguê, Curitiba-PR, CEP: 81.200-020, inscrita no
CNPJ

sob nº 04.879.370/0001-00, inscrição estadual: 90251051-65 ,telefon
e: (41)
3208-0855, e-mail: vendas@eloforte.com, neste ato representado pelo
Sr.
Paulo Henrique Wedderhoff, portador do CPF/MF nº089.138.03
9-68,
pactuam o presente Contrato de Compra, cuja celebração foi autorizada
pelo
despacho exarado no processo administrativo sob Protocolo nº. 4769/2022,
na
modalidade de Dispensa de Licitação e que se regerá pela Lei n.º 8.666/
9393,

além das Cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declar
am
conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:
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DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei

8.666/93)

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a Dispensa de Licitação
para aquisição de equipamentos florestais,conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Descrição do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

1

Clinômetro e hipsômetro digital, com as
funções: de medição de distância e altura,
medição de altura e medição de ângulo, com
cálculo automático e apresentação do
resultado em visor interno, sem necessidade
do uso de escalas ou cálculos posteriores;
deverá possuir luz de fundo e indicador de
bateria fraca; especificações técnicas: Alturas:
De O a 999 metros, distância máxima: 999
O, 1m/ft<1 OOm/ft;
resolução:
metros,
1m/ft>1 OOm/ft; ângulos: De -55° a + 85°;
+/ângulo:
do
medida
na
precisão
em
cálculos
O, 1º;
+/0,2º;resolução:
metros/graus; alimentação: pilha e manual de
instruções.

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANT

1

Unidade

DA FORMA DE FORNECIMENTO (Art. 55, li, Lei 8.666/93).
Cláusula Segunda: O presente contrato de compra será
indiretamente através de empreitada por preço unitário.

executado

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, Ili, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira: O pagamento dos materiais será efetuado de forma
parcelada,conforme necessidade do órgão solicitante,através de depósito
bancário, em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no
protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo
Secretário Municipal e anexado às provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.
Parágrafo Primeiro: Fica ajustado o valor total do presente contrato em
R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta e sete reais).
Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 2

~

-

Prefeit ura Munici pal de Fazend a Rio Grande
Coorde nação de Contra tos
Dispen sa de Licitaç ão 15/202 2
Parágrafo Segundo: Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer
constar da Nota fiscal correspondente: emissão sem rasura, letra legível, em
nome do Município de Fazenda Rio Grande, CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, o
número de sua conta corrente, o nome do Banco e sua respectiva Agência,
indicando ainda a natureza do serviço prestado, o período e o local de
execução, de forma individualizada.
Parágrafo Terceiro: Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que
impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada, e o
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para o Município de Fazenda Rio Grande.
Parágrafo Único: Nos preços constantes nesta cláusula já estão inclusas
todas as despesas com instalações/adequações dos equipamentos, materiais,
mão-de-obra e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, combustível,
deslocamento de veículos, serviço de manutenção, seguro, lucros, todos e
quaisquer tributos e encargos, e todas as demais despesas diretas e indiretas
necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Cláusula Quinta: O presente Contrato terá a vigência de 12 (Doze) Meses
consecutivos e ininterruptos contados a partir da data da publicação do extrato
do contrato no diário oficial do Município.
Parágrafo Primeiro: Por se tratar de Dispensa de Licitação, é vedada a
prorrogação.
Parágrafo Segundo: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos
termos do art. 73, inciso 1, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº. 8.666/93.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO (Art. 55, IV, Lei

8.666/93).

Cláusula Sexta: Os itens adquiridos deverão ser entregues diretamente na
sede do órgão Divisão de Patrimônio, no endereço Avenida Venezuela nº 247,
no horário das 09:00 às 15:00 horas. O fornecimento será efetuado em
remessa(s) única com prazo de entrega não superior a 15(quinze) dias,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.O objeto deste Contrato
deverá ser recebido provisoriamente, para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações
pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita
adequação, resultando no recebimento definitivo pela servidora Adriana de
Biassio, Engenheira Florestal, matrícula 352.753, devidamente designada
como fiscal do contrato pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo
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com a verificação da qualidade do serviço, observado o prazo de até 1O (dez)
dias corridos do fornecimento do item.
Parágrafo Primeiro: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da
Contratada, nos termos das prescrições legais, podendo levar (conforme o
caso) a rescisão unilateral do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no
Contrato.
Parágrafo Segundo: O recebimento definitivo será efetivado com o "atesto" da
Secretaria solicitante na Nota Fiscal originada do serviço previamente prestado.
Cláusula Terceiro: Não poderá a Contratada recusar-se a prestar os serviços
solicitados na Autorização de Fornecimento /Empenho no Município de
Fazenda Rio Grande.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Cláusula Sétima: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta do crédito indicado pelos códigos:
Código Reduzido
901
906
1033

Funcional
22.01 18.542.0057 2.125.4.4.90.52
22.01 18.542.0057 2.220.4.4.90.52
30.01 18.542.0057 2.122.4.4.90.52.

Fonte
1000
1000
1710

DA GARANTIA (Art. 55,VI, Lei 8.666/93).
Cláusula Oitava: Os itens adquiridos devem ter garantia de 12(doze) meses.
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Cláusula Nona: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste
contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor
ajustado na forma e prazo convencionados.
Cláusula Dez: São responsabilidades da Contratante:
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
b) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da

CONTRATADA;

c) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades
no desenvolvimento dos serviços;
d) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada
deverá atendê-la imediatamente, sob pena de descumprimento
contratual;
e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao
objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da
responsabilidade por danos causados;
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Cláusula Onze: Constitui obrigações da CONTRATADA:
a) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do
manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede
de assistência técnica autorizada;
b) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s)
local(is) indicados 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;
c) Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail
para contato, a fim de atender as solicitações do CONTRATANTE;
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a
CONTRATANTE;
'
e) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes do objeto do
Contrato, inclusive quanto a prejuízos ocorridos a terceiros ou
servidores;
f) Atender, imediatamente, as requisições de correções feitas pela
Contratante;
g) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas
federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única
responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;
h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por
ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como com os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como os que dizem
respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação
específica e demais encargos que porventura venham a incidir sobre o
objeto do contrato, nos termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93,
com alterações subseqüentes;
i) 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);
j) 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 30(trinta) dias o produto com
avarias ou defeitos;
k) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência
deste, de todos os pormenores dos serviços;
1) 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.
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DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Cláusula Doze: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso
injustificado na prestação de serviço/objeto deste contrato, sem prejuízos das
responsabilidades civil e criminal, ressalvado 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:

1. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo
Município:
li. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no início e no término da montagem, instalação e/ou
desinstalação, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor do Contrato, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o
prazo o Contrato poderá ser considerado rescindido, a critério da
Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88
da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo
sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e
danos.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa
relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
e) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do
produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da
notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do
material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor
produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem
prejuízo da multa relativa à rescis~o, prevista na letra "e" e perdas e danos.
d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas
alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, no contrato, e não
abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1%
(um por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das multas relativas à
rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.
e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Contrato, que enseje rescisão,
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e
danos e das demais multas.
Ili. 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 anterior. A Declaração terá sua publicação na
Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem
,
principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas no Inciso Ili
desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.

1- pelo descumprimento do prazo de montagem, instalação e/ou desinstalação;
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 data da rejeição, devidamente notificada.
Ili - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e
prazos estipulados neste Contrato.
Parágrafo Segund o: 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 Terceiro: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor
do Contrato ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos
cabíveis.
Parágrafo Quarto: 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 Quinto: O fornecedor terá seu Contrato rescindido quando:
a) descumprir as condições estabelecidas no Contrato:
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
e) presentes razões de interesse público.
d) o cancelamento do Contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados
o
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
e) o fornecedor poderá solicitar a rescisão do Contrato na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
f) a comunicação do cancelamento do preço contratado, nos casos previstos
no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do
Município.
Parágrafo Sexto: O Contrato poderá ser rescindido no interesse da
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a
pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
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Parágrafo Sétimo: 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 Treze: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei
nº. 8.666 de 21.06.93.
Parágrafo Único: 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 À DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).
Cláusula Quartorze: O presente contrato está vinculado à Dispensa de
Licitação 15/2022.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).
Cláusula Quinze: 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.
DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).
Cláusula Dezesseis: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado
atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio Grande,
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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.
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.
Fazenda Rio Grande, 25 de março de 2022.
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TERMO DE REFERÊNCIA
COMPLEMENTAR AO ANEXO 1

1.1. Aquisição de equipamentos de medição de ângulo, alturas e distâncias
para uso no desenvolvimento de estudos, levantamentos e inventários
florestais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.

12...

ESPECI.FICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:
ITEM
1

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
Clinômetro e hipsômetro digital, com as funções: de
medição de distância e altura, medição de altura e
medição de ângulo, com cálculo automático e
apresentação do resultado em visor interno, sem
necessidade do uso de escalas ou cálculos
posteriores; deverá possuir luz de fundo e indicador
de bateria fraca; especificações técnicas: Alturas: De
O a 999 metros, distância máxima: 999 metros,
resolução: O, 1m/ft<1 OOm/ft; 1m/ft>1 OOm/ft; ângulos:
De -55° a + 85°; precisão na medida do ângulo: +/0,2°;resolução: +/- O, 1º; cálculos em metros/graus;
alimentação: pilha e manual de instruções.

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

Unidade

1

3.1. A aquisição dos bens acima elencados são necessários para atender as
necessidades operacionais pelos serviços prestados pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, assim como a elaboração de inventários florestais, estudos
relacionados a arborização urbana e florestas existentes.
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1

4. GARA NTIA E ASSIS TÊNC IA TÉCN ICA
4.1.

1

Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (meses)

5. CRON OGRA MA E LOCAIS DE ENTR EGA
5.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) única com prazo de
entrega
não superior a 15(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota
de
Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
5.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, na Secretaria
Municipal

de Fazenda Rio Grande, situado na Av. Venezuela, nº 247, Bairro Eucalip
tos,
Fazenda Rio Grande, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas.
1

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJE TO
6.1.

Os bens serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da
conformidade
com as especificações constantes do Edital e da
proposta;
b)
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente
aceitação, que se dará até XX (por extenso) dias do recebimento
provisório.
6.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior
não
ser procedida
dentro
do
prazo fixado, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.
6.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorre
r no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contrçitação será exercida pela servidora Adriana de
Biassio, Engenheira Florestal, matrícula 352.753, a qual competirá dirimir as

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência
à Administração.

8.2. 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 co-responsabilidade 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.
8.3. O 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.

l9

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:
9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s)
local(is) indicados 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;
9.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do
manual do usuário, com uma versão em português, e da relação
da rede de assistência técnica autorizada;

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 12

,._.

Prefe itura Munic ipal de Fazen da Rio Grand e
Coord enaçã o de Contr atos
Dispe nsa de Licita ção 15/20 22
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produt
o, 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);
9.1.2.1. 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
30(trinta) dias o produto com avarias ou defeitos;
9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administraçã
o,
inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
9.1.4. 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;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilida
de
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. 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;

9.1.7.

l 1O

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.

OBRIG AÇÕE S DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:
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10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data
ehorário;
10.1.2. Verificar minuciosamente , no prazo fixado, a conformidade dos
bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivos;
10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de servidor especialmente designado;
10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

l 11

INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso
da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

l 12

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Elaborado em 20/05/2021
Última revisão em 07/12/2021

Secretário
Decreto nº 4960/2019

bente

Wedderhoff
Paulo Hen91q
RESTAIS LTDA-EPP
FLd
\
ENl'O
EQUIPAM
ELO FORTE
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Ü>ordmação d~ ü mtrU/03

EXTRATO DO 3• TERMO ADrTIVO AO CONTRATO N• 37/2020
- ID 3395

EXTRATO 00 CONTRATO N• 1812022ID 3668

CONTRATANTE: PREFEITVRA DO MUNICIPfO DE FAZENDA RIO
GRANDE:

CONTRATADO: ESPAÇO VINCENTCASA DE APOIO EIREU:
CNPJ: 33.698. 1nJ0001~;

CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO OE FAZENDA
RIO GRANDE;
CONTRATADO: 8.-nco Co opar.atlvo SICOOB S.A:
CNPJ: 02.038.2?2/0001--64:
OBJETO: "CREDENCIAME NTO OE INSTITUIÇÕES FINANCE
IRAS PARA PRESTAÇÃO OE
SERVIÇOS OE ARRECADAÇÃO OE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
CONTRIBU!ÇÔE S DE
MELHORIA A TAXAS DIVERSAS. ATRAVÉS DE DOCUMENTOS
COM CÓDIGO OE
BARRAS E TRANSAÇOES VIA INTERNET.~:
PROCESSO AOM1NISTRATIV O: 44.'2022;
MODALIDADE: lnexlglbi1idade de Ucitaçao n· 1a12022;
PROTOCOLO: 7551/2022;
PRAZO OE VIG ÊNCIA: 12 (doze) meses a pa~.ir da data de
sua ass1n.-rura:

OBJETO: "Contratação de empresa para prestação de serviços de
acolhimttnto para jovens
e adultos com defici6flcia, conlOITTle solicitação da Secretá'lria
Munic:ipal de Assistência

Soc:1a1··

MODÃlJDAOE: Pregão Presencial n• 22/2020;

PROTOCOLO: 406612022;

PRAZO OE VIGE:NCIA: F1C8 pro,rogado o

pra:o de vigência do presente conlT8to até
26/03/2023:
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica pr01Togodo o prazo de execução
do presente contrato pelo
perlodo de 12 (lrês) meses compreendendo o periodo de 2610312022
a 26103/2023;
VALOR INCLUSO: O Valor Incluso reletente ao reajuste ê de
R$ 376,00 (trezentos e
setenta e seis reais), resultando no valor mensal atualizado ele
R$ 3.858,54 (Trts mil
oltoceolos e cinquenta e oito reais e doquefll.8 e quatro centavos)
p0f Idoso:
VALOR ANUAL: Para o conlrato Global Anual, considerando
144 Idosos a sarem atend!clos
o valor fica em RS 555.629.80 (Quinhenlos e cioquenta e cinco mil,
seiscenlos e vinte e nove
reais a oitenta centovos), tendo um acrffCimo de R$ 54.144,00
(Cinquenia e quatro mil e
cenio e quarenta

•.R!i!~r:/A~lJ~ .t~';o~

1

.

tg; ~ Oih:inta Mil e Com Reais);
2

'

Cc -:ir::a,-:!l.ç,o Ca Cc ::tr-:os

!

e quatro reais);
DATA DA ASSINATURA: 2510312022.

Coordonaçiio de Contrates

1:

SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRAÇ ÃO

SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO
V >lJl'lkr.a(ila deCot11razo:1

CwnlMuçiiu de Cufltnitu:1

EXTRATO 00 s• TERMO A0111VO AO CONTRATO N• 2412017
-10 2762

EXTRATO DO CONTRATO N· 28/2022 10 3676

CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE:
CONTRATADO: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE
RESIDUOS LTDA;
CNPJ: 07.030.825/0001 -06;
OBJETO: "Concratação de empresa para preslaÇão de
sofViÇQS de COiete regular da lixo
dom6stico. incluindo transporte e destinação final dos reslduos.
cabendo a empresa
contratada o fornecimento total d e vak:ulos. méquinas e
equipamentos (induslve l"e&efW
técnica). bom CtllTIO mão da obra quafif'lcada, sendo de sua
Inteira responsabllidade os
custos com todas as desposas diretas e indiretas que a exccuçao
do presente objeto possa
resultar, entre outras obrigações que se façam neoassãrias
para a plena execução ?!os
seNiços ora contratados, conforme Prti;eto Básico e Edital
da Concorrência PUblica
005/2015.":
MODALIDADE: Concorrência PUblica n• 005/2015;
PROTOCOLO: 14918/2022;
PRAZO OE VtGtNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência
do presente contrato por de 6
(seis) meses compreendendo o período de 19104/2022 a 19/04/2023;
VALOR TOTAL: Fica locluso ao valor global do contrato
o lotal de RS 1.074.452.64 (Um
milhão setenta e qualTD mll, quatrocentos e cinquenta e dois reais
e sessenta e quatro
centavos). para a prestação dOS serviços pelo periodo correspondente
passa a vigorar o
valor de RS 8.350.784,16 (oito mllhões. lrezeotos e cinquenta
mil, setecentos e oitenta e
quatro reais e dezesseis centavos) como novo v.-lof contratual.
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022.

1

CONTRATANTE : PREFErT\JRA DO MUNlCIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE·
CONTRATADO: ELOFORTE EQUIPAMENTO S FLORESTAIS
LTOA-EPP· •
CNPJ: 04.879.370/0001 -00;
'
OBJETO: 'Aquisiçao de equipameritos IIOrcstals. conforme
solicitaçao da Secrotaria
Munldpal de Meio Ambiente.":
FISCAL ADMINISTRATI VO: ACriana de Blass10, Engenheira
flore,stal, mallicula 352. 753;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n' 15.'2022;
PROTOCOLO: 476912022;
PROCESSO ADMINISTRATIV O: 60/2022;
PRAZO OE VtGêNCIA: 12 (Doze) Meses consecutivos e
lnlm-errupi os contados a partir da 1

data da publicoção do extraio do contrato no diôirio oficial do Municipio;

VALOR: RS 2.-477,00 (Dois mn quatrocentos e sete nt3 e sete
reais)'
DATA DA ASSINATURA: 25/0:!/2022.
'

Coorocn:1çáo ~e Con rra:os

1

Fica reejustado o valor mensal dos serviços contralados conforme
variação acumulada do
periodo, referente a clausula contratual de reajuste pelo IGPM sendo
que o índice disponlYel
até o presente momento é o do mês de março/2022 cujo percentual
apurado foi de

14.7679% (quatorz.e vlrgula sete mU seiscentos e setenta
e nove décimos de mUéslrnos
pon tos percentuais) segundo o IBGE.

Coordonoçjo de Contratos
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