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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº005/2021 
 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ E A 
EMPRESA CROCETTA & SHRAIBER LTDA 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 
02.001.489/0001-41, sediado na Rua José Constantino dos Santos nº 1.411, nesta cidade de Arapuã – 
PR, neste ato representada pelo Sr. Presidente da Câmara, Carlos César Vieira, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob 349.259.539-15, e portador da Carteira de Identidade RG nº3425467-2 SSP/PR, 
a seguir denominado CONTRATANTE e a Empresa CROCETTA & SHRAIBER LTDA  , pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 07.287.798/0001-43 representada por seu representante legal, o 
Sr (a). Cecilia Crocetta Shraiber, inscrito no CPF/MF sob nº 531.766.509-49, e portador da Carteira de 
Identidade RG nº 321.4525-6 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes,n° 355,apt 202-A, 
cidade de Ivaiporã, a seguir denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, 
decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEN, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, assim como pelas 
condições do Edital do Pregão Presencial n°001/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA e 
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto material de expediente, material de consumo e artigos de 
cozinha,que juntamente com a proposta da CONTRATADA passam a fazer parte integrante deste 
instrumento independentemente de suas transcrições. 
 

LOTE: 1  

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do 
produto/serviço 

Quantidade Unidade Preço  
Unitário 

Preço total 

001 113 ALMOFADA 
CARIMBO: material 
caixa plástico, 
material almofada 
esponja absorvente 
revestida de tecido, 
tamanho grande, cor 
azul ou preta, tipo 
entintada 

1,00 UN  R$8,95 R$ 8,95 

006 115 CAIXA ARQUIVO 
MORTO PLÁSTICA: 
pacote  com 10 
unidades cada, com 
ótima durabilidade; 

10,00 PCT R$73,99 R$739,90 

007 116 CALCULADORA DE 
MESA 12 dígitos, 1 

4,00 UN R$22,40 R$89,60 

PODER LEGISLATIVO 
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pilha, 26 teclas, 
medindo 
aproximadamente 118 
mm de largura x 140 
mm de comprimento x 
40 mm de altura, 
teclas on/c e off e 
retorno para correção, 
botão lateral liga e 
desliga, na cor grafite, 
com no mínimo 3 
meses de garantia 

012 125 COLA BRANCA PARA 
PAPEL - 40 GRAMAS 
Cola líquida, branca, 
não-tóxica, de 40g, 
lavável, secagem 
rápida.  COLA A BASE 
DE POLIVINIL 
ACETATO 

10,00 UN R$5,35 R$53,50 

013 127 CORRETIVO LIQUIDO 
a base d´agua - 18ml, 
cx com 12,para 
correções de 
esferográfica, 
datilografia e 
fotocópia 

1,00 CX R$27,90 R$27,90 

014 289 ENVELOPE DE 
PAPEL, AMARELO 
OURO, medindo 24,2 x 
33,6 cm(A4)    

160,00 UN R$0,44 R$70,40 

015 288 ENVELOPE GRANDE 
A4 CRAFIT. 24X34 CX  
COM 250 UNID 

3,00 CX R$94,80 R$284,40 

020 137 FITA ADESIVA  PVC 
MARROM 48x45. para 
uso em embalagens, 
caixas fixação de 
cartazes, desaparece 
quando aplicada e 
permite escrita sobre 
fita    

10,00 UM R$4,79 R$47,90 

021 287 FITA ADESIVA: pode 
cortar facilmente com 
as mãos, 
desenrolamento leve, 
com medida 12x65m, 

25,00 UN R$2,45 R$61,25 
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para uso de 
embalagens    

022 139 FITA CREPE Fita auto 
adesiva, crepe, larga 
medindo 5 cm x 50 m, 
composição: cola 
aquosa (atóxica) e 
papel crepado.   

10,00 UN R$4,44 R$44,40 

023 298 FITA MÉTRICA: COM 
05 
METROS,MATERIAL 
RESISTENTE    

1,00 UN R$6,99 R$6,99 

024 140 GRAMPEADOR DE 
MESA em metal 
medindo 20 cm de 
comprimento 9cm se 
altura 

3,00 UN R$19,99 R$59,97 

025 375 GRAMPO  
PARA GRAMPEADOR 
tipo cobreado cx c/ 
5000 unidades - 
aprovado pelo 
INMETRO, Nº 9/14-     

10,00 CX R$15,00 R$150,00 

026 179 GRAMPO TRILHO  
PLÁSTICO: injetado, 
em polipropileno 
preto, para arquivar  
para até 200 folhas, 
pacote com 50 
unidades.    

7,00 PCT R$18,99 R$132,93 

035 291 PASTA ARQUIVO az 
em cartão revestido 
em polipropileno, com 
ferragem e olhal 
niquelado, 4 argolas, 
tamanho aproximado 
de 26x32,5cm e 5 cm 
de largura 

20,00 UN R$17,40 R$348,00 

037 154 PASTA SUSPENSA 
MARMORIZADAS - CX 
COM 50 UNI Pasta 
Suspensa para 
arquivo, com visor 
transparente, etiqueta, 
grampo e trilho 
metálico.   

2,00 CX R$134,90 R$269,80 

038 155 PASTA DE PLÁSTICO 110,00 UN R$8,00 R$880,00 
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COM ELÁSTICO 
(GROSSA): pasta com 
elásticos, material em 
polipropileno 
transparente    

041 296 PERFURADOR DE 
PAPEL: 02 furos,40 
folhas, p203 
possibilita a 
perfuração de folhas 
para que possam ser 
usadas em fichário, 
organizadores, alta 
qualidade, depósito de 
coleta, régua 
posicionadora a de 
papel, material 
resistente de alta 
qualidade    

4,00 UN R$39,90 R$159,60 

043 293 PINCEL ATÔMICO  
cores azul, preta e 
vermelho com tinta à 
base de álcool, 
recarregável, ponta 
chanfrada com 
aproximadamente 
4mm, largura da 
escrita 2,0 a 8,0mm 
aproximadamente 

20,00 UN R$4,15 R$83,00 

045 159 REFIL DE COLA 
QUENTE 
TRANSPARENTE 
DIAMETRO GROSSO 
1/2 COM 30 CM   

25,00 UN R$3,00 R$75,00 

047 160 TESOURA MULTIUSO 
8 1/2  LÂMINAS EM 
AÇO INOX (21,6 CM) 
CABO ANATÔMICO    

5,00 UN R$15,40 R$77,00 

LOTE 
002 

025 388 LIXEIRA GRANDE EM 
MATERIAL INOX DE 
12 LITROS COM 
PEDAL E TAMPA   
com capacidade de 12 
litros. 

1,00 UN R$138,95 R$138,95 

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE ARAPUA:01612388000144
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 21/06/2021 às 22:06:21

                             4 / 21



 

  

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

dE 
Rua Presidente Café Filho, 1410 - CEP - 86884-000 - Arapuã - PR 

MUNICÍPIO DE ARAPUÃ- PR 

Arapuã, Segunda-Feira, 21 de Junho de 2021                                                                                                     Edição Nº: 59 

 

 

  

   

5 

 

Telefone: (43) 3444-1230 / 3444-1260 
CNPJ N°. 01.612.388/0001-44 

Em Conformidade com a Lei Municipal nº 752, de 23 de março de 2.021 e o DECRETO Nº 081/2021 

Email: prefeituradearapua@gmail.com 

 

LOTE 
003 

003 392 GARRAFA TERMICA 
DE INOX COM 
CAPACIDADE DE 2 
LITROS   revestida em 
aço inox fosco, 
ampola de vidro, 
pressão, com alça, 
sistema que evita 
pingos. 

2,00 UN R$118,50 R$237,00 

008 307 TOALHA PARA MESA 
DE 04 CADEIRAS: 
Tamanho: Retangular 
Material: Algodão 
Composição: 50% 
algodão e 50% 
poliéster 
toalha de mesa de 
140x210cm 
Estampa: Geométrica 
ou floral.    

5,00 UN R$82,20 R$411,00 

 
TOTAL: R$ 4.457,44 (quatro mil, quatrocentos cinquenta sete reais, quarenta 
quatro centavos) 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
A legislação aplicável a este Contrato ê a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei Federal n° 
8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, 
bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado. 
 
§ 1° - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato será 
resolvido segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico 
desta municipalidade. 
 
§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL  n° 01/2021 e seus Anexos, proposta de 
preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam. 
 
§ 3° - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA 
será feita através de correspondência devidamente protocolada. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA — SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 
 
As partes se declaram sujeitas às normas previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93, 
ao Edital de Pregão Presencial n° 01/2021 e às cláusulas expressas neste Contrato.  
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato: 
 
I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local previamente indicado pela Administração através da 
requisição de compra, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no 
local de recebimento;  
 
II - Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
na execução do objeto, mesmo que estes não sejam de sua competência; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga 
a atender prontamente; 
 
IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados; 
 
V - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência 
do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 
 
VI - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.° 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tomem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 
 
VII — Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 
 
VIII - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada pelo CONTRATANTE; 
 
IX - A ausência ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas neste contrato; 
 
X - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
 
XI - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações do 
CONTRATANTE; 
 
XII - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a 
execução do contrato; 
 
XIII - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 
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XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital do Pregão Presencial N°0001/2021 que deu 
origem ao presente instrumento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato: 
 
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os 
pagamentos de acordo com a Cláusula Décima; 
 
II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução da contratação; 
 
III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação; 
 
IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
 
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n°8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA — DA QUALIDADE DO PRODUTO E GARANTIA 
 
 Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e controle de qualidade. 
 O objeto contratado deverá estar dentro dos requisitos de qualidade, em conformidade com as 
condições constantes deste Edital e seus Anexos e, sobretudo, atender eficazmente às finalidades que 
dele naturalmente se esperam, observado as descrições do Anexo I, os materiais deverão possuir prazo 
de validade de, no mínimo, 02 (dois) anos a partir da data de entrega. 
 Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos 
produtos desta natureza, ou seja, dentro dos padrões da ABNT, INMETRO ou NBR e ficando desde já 
estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelo setor responsável pelo 
recebimento, indicado para tal fim. 
             A qualidade do produto do lote 04, deverá estar de acordo com os padrões e exigências da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a qual regulamenta a qualidade do Gás 
Liquefeito de Petróleo no âmbito nacional. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS 
 
A entrega dos produtos deverá obedecer exatamente às quantidades e os itens constantes da 
requisição de compra e efetuada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data 
de recebimento da requisição expedida pelo Departamento de Compras, e entregues no local 
determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente ao servidor especialmente designado para o ato. 
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Para o item 01 do lote 04 - o fornecimento se dará de forma parcelada, conforme a 
necessidade, e DEVERÁ SER ENTREGUE PELA CONTRATANTE no local indicado, a partir da 
expedição da Requisição de Compras. 
§ 1° - O objeto da presente licitação será recebido: 
I - provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo 
atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 
II - definitivamente, apôs a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
III - serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes 
no ANEXO I e das MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no § 2° abaixo.  
§ 2° - Caso o (s) objeto (s) sejam considerados SATISFATÓRIOS, o servidor que o receber deverá se 
identificar no verso da nota fiscal, com seu nome completo, data e assinatura, comprovando o recebimento 
dos produtos em perfeitas condições de uso. 
§ 3° - Caso o (s) produtos (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no 
qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo 
fixado: 
I - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
II - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço 
inicialmente contratado. 
III - se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
IV - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço 
inicialmente contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA — FISCALIZAÇÃO 
 
No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita 
execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 
 
§ 1° - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de executar o objeto com toda cautela e boa técnica. 
 
§ 2° - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto â aplicação das penalidades previstas no 
presente contrato, na Lei Federal n°8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 
 
§ 3° - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as 
responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não 
indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA NONA — DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica, 
a saber: 
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Dotações 

Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 110 01.001.01.031.0001.2001 1 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 110 01.001.01.031.0001.2001 1 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

 
CLÁUSULA DÉCIMA — VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O valor global deste contrato é de R$ 4.457,44 (quatro mil, quatrocentos cinquenta sete reais, quarenta 
quatro) centavos. 
 
§ 1° - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 dias após a  
entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de 
Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais. 
 
§ 2° - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não 
serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — VIGÊNCIA 
 
O contrato terá vigência de 12 Meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a sua 
execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e amplo 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, 
além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7°, “caput”, da Lei n° 10.520/2002. 
 § 1º- Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei n°8.666/93 e artigo 7°,"caput” da Lei 
n° 10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à multa diária de 
0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até 2º (segundo) dia, e de 0,70% (zero virgula setenta por 
cento) a partir do 3º (terceiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos, limitada a 10% (dez 
por cento) do valor global dos itens adjudicados. 
 § 2° - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 
a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, 
além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
  § 3° - O valor da multa será descontado no primeiro pagamento apôs a sua 
imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver. 
 § 4° - As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratória. 
Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar â Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — RESCISÃO 
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O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1° - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por 
parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos 
prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 
§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não 
ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela 
CONTRATADA, previstas no presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— NOVAÇÃO 
 
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurado neste Contrato e na Lei em geral 
e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não 
devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo 
que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e 
não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — ALTERAÇÕES E REAJUSTE 
 
O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em 
modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria, podendo o mesmo ser levado 
a efeito através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 
de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 
licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com 
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
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§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 
licitação e à execução do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado 
entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão àqueles mencionados por extenso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento Contratual em 02 (duas) 
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhes abaixo. 

 
Arapuã-PR, 02 de junho de 2021 

 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

CARLOS CÉSAR VIEIRA 
Presidente da Câmara Municipal 

Órgão Gerenciador 

______________________________________ 
CECILIA CROCETTA SHRAIBER 
Representante legal da empresa 

 
 
 
          TESTEMUNHA: 
 

       TESTEMUNHA: 

 
 
 

____________________________ 
Assinatura e CPF: 

 

_______________________________ 
Assinatura e CPF: 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021 
 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ E A 
EMPRESA MINETTO & MILAN-LTDA 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 
02.001.489/0001-41, sediado na Rua José Constantino dos Santos nº 1.411, nesta cidade de Arapuã – 
PR, neste ato representada pelo Sr. Presidente da Câmara, Carlos César Vieira, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob 349.259.539-15, e portador da Carteira de Identidade RG nº3425467-2 SSP/PR, 
a seguir denominado CONTRATANTE e a MINETTO & MILAN-LTDA  , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF 08.104.096/0001-40  representada por seu representante legal, o Sr (a). Juliano 
Minetto, inscrito no CPF/MF sob nº 024.636.589-75, e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.579.133-
1 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua  Rui Barbosa, S/N,centro,, cidade de Ivaiporã, a seguir 
denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da 
licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEN, nos termos da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, assim como pelas condições do Edital do Pregão 
Presencial n°001/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto artigos de Informática,que juntamente com a proposta da 
CONTRATADA passam a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de suas 
transcrições. 
 

LOTE: 1  

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço  
Unitário 

Preço total 

004 322 CARTUCHO DE TONER 
CF 211 COMPATIVEL, 
NOVO, na cor yellon, 
Especificações de 
impressão:  
 cartuchos de 
impressão 
Tecnologia de 
impressão: Laser  
Com Rendimento de 
1600 páginas, 
impressão de qualidade 
e alto desempenho. 
Obs: NÃO 
REMANUFATURADO 

12,00 UN  R$129,00 R$ 1.548,00 

005 318 CARTUCHO DE TONER  
COMPATÍVEL 17 A 
NOVO: 17A 

18,00 UN R$89,90 R$1.618,20 
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Especificações:- Cor de 
suprimentos de 
impressão: Preto- 
Tecnologia de 
impressão: Laser- 
Rendimento de páginas 
(preto e branco): 1.600 
páginas-Características- 
Modelo: 17A-  
Obs: NÃO 
REMANUFATURADO 

006 321 CARTUCHO DE TONER 
CF 211,COMPATIVEL 
,NOVO, na cor magenta, 
Especificações de 
impressão:  
 cartuchos de 
impressão 
Tecnologia de 
impressão: Laser  
Com Rendimento de 
1600 páginas, 
impressão de qualidade 
e alto desempenho. 
Obs: NÃO 
REMANUFATURADO 

12,00 UN R$133,50 R$2.670,00 

007 320 CARTUCHO DE TONER 
CF 211, COMPATIVEL 
NOVO, na cor Preta, 
Especificações de 
impressão:  
 cartuchos de 
impressão 
Tecnologia de 
impressão: Laser  
Com Rendimento de 
1600 páginas, 
impressão de qualidade 
e alto desempenho. 
Obs: NÃO 
REMANUFATURADO 

20,00 UN R$133,50 R$2.670,00 

008 323 CARTUCHO DE TONER 
CF 211,COMPATIVEL 
,NOVO, na cor cian, 
Especificações de 
impressão:  
 cartuchos de 
impressão 

12,00 UN R$133,50 R$1.602,00 
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Tecnologia de 
impressão: Laser  
Com Rendimento de 
1600 páginas, 
impressão de qualidade 
e alto desempenho. 
Obs: NÃO 
REMANUFATURADO    

 
TOTAL: R$ 9.040,20 (nove mil, quarenta reais, vinte) centavos 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
A legislação aplicável a este Contrato ê a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei Federal n° 
8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, 
bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado. 
 
§ 1° - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato será 
resolvido segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico 
desta municipalidade. 
 
§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL  n° 01/2021 e seus Anexos, proposta de 
preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam. 
 
§ 3° - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA 
será feita através de correspondência devidamente protocolada. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA — SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 
As partes se declaram sujeitas às normas previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93, 
ao Edital de Pregão Presencial n° 01/2021 e às cláusulas expressas neste Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato: 
 
I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local previamente indicado pela Administração através da 
requisição de compra, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no 
local de recebimento;  
 
II - Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
na execução do objeto, mesmo que estes não sejam de sua competência; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga 
a atender prontamente; 
 
IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados; 
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V - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência 
do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 
 
VI - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.° 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tomem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 
 
VII — Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 
 
VIII - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada pelo CONTRATANTE; 
 
IX - A ausência ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas neste contrato; 
 
X - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
 
XI - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações do 
CONTRATANTE; 
 
XII - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a 
execução do contrato; 
 
XIII - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 
 
XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital do Pregão Presencial N°0001/2021 que deu 
origem ao presente instrumento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato: 
 
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os 
pagamentos de acordo com a Cláusula Décima; 
 
II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução da contratação; 
 
III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação; 
 
IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
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V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n°8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA — DA QUALIDADE DO PRODUTO E GARANTIA 
 
 Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e controle de qualidade. 
 O objeto contratado deverá estar dentro dos requisitos de qualidade, em conformidade com as 
condições constantes deste Edital e seus Anexos e, sobretudo, atender eficazmente às finalidades que 
dele naturalmente se esperam, observado as descrições do Anexo I, os materiais deverão possuir prazo 
de validade de, no mínimo, 02 (dois) anos a partir da data de entrega. 
 Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos 
produtos desta natureza, ou seja, dentro dos padrões da ABNT, INMETRO ou NBR e ficando desde já 
estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelo setor responsável pelo 
recebimento, indicado para tal fim. 
             A qualidade do produto do lote 04, deverá estar de acordo com os padrões e exigências da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a qual regulamenta a qualidade do Gás 
Liquefeito de Petróleo no âmbito nacional. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS 
 
A entrega dos produtos deverá obedecer exatamente às quantidades e os itens constantes da 
requisição de compra e efetuada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data 
de recebimento da requisição expedida pelo Departamento de Compras, e entregues no local 
determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente ao servidor especialmente designado para o ato. 
   

Para o item 01 do lote 04 - o fornecimento se dará de forma parcelada, conforme a 
necessidade, e DEVERÁ SER ENTREGUE PELA CONTRATANTE no local indicado, a partir da 
expedição da Requisição de Compras. 

 
 
§ 1° - O objeto da presente licitação será recebido: 
I - provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo 
atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 
II - definitivamente, apôs a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
III - serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes 
no ANEXO I e das MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no § 2° abaixo.  
§ 2° - Caso o (s) objeto (s) sejam considerados SATISFATÓRIOS, o servidor que o receber deverá se 
identificar no verso da nota fiscal, com seu nome completo, data e assinatura, comprovando o recebimento 
dos produtos em perfeitas condições de uso. 
§ 3° - Caso o (s) produtos (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no 
qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo 
fixado: 

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE ARAPUA:01612388000144
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 21/06/2021 às 22:06:21

                            16 / 21



 

  

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

dE 
Rua Presidente Café Filho, 1410 - CEP - 86884-000 - Arapuã - PR 

MUNICÍPIO DE ARAPUÃ- PR 

Arapuã, Segunda-Feira, 21 de Junho de 2021                                                                                                     Edição Nº: 59 

 

 

  

   

17 

 

Telefone: (43) 3444-1230 / 3444-1260 
CNPJ N°. 01.612.388/0001-44 

Em Conformidade com a Lei Municipal nº 752, de 23 de março de 2.021 e o DECRETO Nº 081/2021 

Email: prefeituradearapua@gmail.com 

 

I - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
II - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço 
inicialmente contratado. 
III - se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
IV - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço 
inicialmente contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA — FISCALIZAÇÃO 
No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita 
execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 
 
§ 1° - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de executar o objeto com toda cautela e boa técnica. 
 
§ 2° - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto â aplicação das penalidades previstas no 
presente contrato, na Lei Federal n°8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 
 
§ 3° - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as 
responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não 
indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA NONA — DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica, 
a saber: 
 

Dotações 

Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 110 01.001.01.031.0001.2001 1 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 110 01.001.01.031.0001.2001 1 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

 
CLÁUSULA DÉCIMA — VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O valor global deste contrato é de R$ 9.040,20  (nove mil, quarenta reais, vinte) centavos. 
 
§ 1° - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 dias após a  
entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de 
Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais. 
 
§ 2° - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não 
serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência de 12 Meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a sua 
execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e amplo 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, 
além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7°, “caput”, da Lei n° 10.520/2002. 
 § 1º- Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei n°8.666/93 e artigo 7°,"caput” da Lei 
n° 10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à multa diária de 
0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até 2º (segundo) dia, e de 0,70% (zero virgula setenta por 
cento) a partir do 3º (terceiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos, limitada a 10% (dez 
por cento) do valor global dos itens adjudicados. 
 § 2° - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 
a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, 
além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
  § 3° - O valor da multa será descontado no primeiro pagamento apôs a sua 
imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver. 
 § 4° - As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratória. 
Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar â Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações. 
§ 1° - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por 
parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos 
prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 
§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não 
ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela 
CONTRATADA, previstas no presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— NOVAÇÃO 
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurado neste Contrato e na Lei em geral 
e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não 
devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo 
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que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e 
não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — ALTERAÇÕES E REAJUSTE 
O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em 
modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria, podendo o mesmo ser levado 
a efeito através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 
de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 
licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com 
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 
licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado 
entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão àqueles mencionados por extenso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento Contratual em 02 (duas) 
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhes abaixo. 

 
 

Arapuã-PR, 02 de junho de 2021 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
CARLOS CÉSAR VIEIRA 

Presidente da Câmara Municipal 
Órgão Gerenciador 

______________________________________ 
JULIANO MINETTO 

Representante legal da empresa 

 
 
 
 
           TESTEMUNHA:        TESTEMUNHA: 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura e CPF: 

 

_______________________________ 
Assinatura e CPF: 
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CAMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 
 

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Arapuã 
CONTRATADO: ARMARINHOS ANDIRÁ 1000 LTDA 
CNPJ/MF: n° 81.092.819/0001-28 
OBJETO: Aquisição de Material de expediente e artigos de Cozinha. 
VALOR: R$ 4.297,32 (quatro mil, duzentos noventa sete reais, trinta dois) centavos. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
INÍCIO: 02/06/2021 
TÉRMINO: 01/06/2022 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Deve ser efetuado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da 
data de recebimento da requisição expedida pelo Setor de Licitações da Câmara Municipal. 
EMBASAMENTO LEGAL: Pregão n° 001/2021, homologado em 31 de maio de 2021. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:02/06/2021. 
 
 
 

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE ARAPUA:01612388000144
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 21/06/2021 às 22:06:21

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            21 / 21

http://www.tcpdf.org

		2021-06-21T22:06:21-0300




