
sede na cidade de Porecatu-PR, “neste ato representado por EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRACOUTINHO, inscrito(a) no RG nº 9.967.472-5 e CPF nº 057.303.629-27, doravante designadaCONTRATADA, estando as partes Sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes e
Decreto 10.024/2020, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do Pregão

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem

ao Edital nº 68/2022 — pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo 1 do
referido instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá realizar os Serviços conforme Termo de Referência do
Edital, sendo estes relacionados abaixo:

Objeto
Apresentação ValorPoda e roçagem das áreas:

M? UnitárioAvenida Antônio Fernandes — trecho LL

1.074,580 207.823Avenida Antônio Fernandes — trecho 2. [61870A119.660Avenida Paranapanema — trecho 3.
Avenida Paranapanema — trecho 4.
Avenida Paranapanema — trecho 5.

Avenida Paranapanema — trecho 7.
(02)|Rua Iguaçu — trecho 8.

VALOR TOTAL |R$ 5.999,66
POR ETAPA
VALOR TOTAL |R$ 17.999,00
DAS 3 ETAPAS
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é de R$ 17.999,00 (dezessete mil novecentos e noventa e nove reais), sendo que o valor contrato poderá seraditado ou suprimido até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto dopresente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargosinerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

pela mesma, nos dias 12 (doze) dos Ineses subsequentes às entregas e emissões das notas fiscais, após orecebimento do objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento dasobrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA aoCONTRATANTE, em Ol(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA dasresponsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará naaprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso Seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada aoCONTRATANTE, o Pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas porparte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - A(s) fatura(s)/notas(s) fiscal(is) deverá(ão) ser enviada(s) para o e-mailbpmpcontabilQyahoo.com ou ser entregue(s) no setor responsável da sede do CONTRATANTE, noendereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO — Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, opagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo deserviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO — Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 68/2022 —pregão eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos recursos vinculados à Secretaria de ServiçosPúblicos. Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação 13.04.1545202202.064.33.90.39-233 e33.90.39.21-1280;

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, ascertidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia porTempo de Serviço — FGTS e Regularidade Trabalhista (CNDT). A CONTRATADA deverá ainda, manterdurante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal,Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).
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SERVIÇOS

Os itens, objeto deste contrato, deverão realizar OS serviços em até 03 dias úteis dias após solicitação do
responsável pela Secretaria de Serviços Públicos Tigorosamente de acordo os descritivos constantes no
ANEXO |, nos locais designados pela mesma no horário entre 08h00 e 11h00 e das 13h00 às 17h00.PARÁGRAFO QUARTO - O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data
de assinatura deste, podendo ser aditado em até 25% (vinte e cinco Por cento) do valor inicial do contrato e
Prorrogado por até igual período, mediante termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes.

especificado, a empresa será notificada Para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção
necessária.

serviços prestados, às Suas expensas, aquele que objeto que não estiver de acordo com o Termo de
Referência.

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de ser refeito o serviço, o contratado deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Secretaria contratante, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantidos o Preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se e arcar Por quaisquer taxas ou
emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais Custos, encargos inerentes e
Necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - À CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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a) efetuar o Pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento:
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar /executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão68/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;b) responsabilizar-se por todos os custos Para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindomão-de-obra, Seguros, encargos Sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o
fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral Prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes dainobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA
A CONTRATADA Sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o
valor correspondente à parte inadimplida;
c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em diascorridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquercláusula contratual, exceto prazo de entrega;€) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem Prejuízo das outrassanções cabíveis.

administrativa ou judicial.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressõescontratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE Por todos os prejuízos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de Suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas
alterações posteriores, no Decreto Federal nº 10.024, de 20.09.2019, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 — Código
de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente dele dependam,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridadecompetente indicará expressamente Os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pelaAdministração.
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PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar Prejuízo ao interesse
Público ou aos demais interessados.

fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente Para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal
de Porecatu.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições Berais:

) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da

a

CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bemcomo—sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, serádisponibilizada Por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no PaçoMunicipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no itemanterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Fica responsável pela fiscalização do contrato o servidor Marcos Rodrigues.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUCESSÃO E DO FORO
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As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas porsistema eletrônico de dados) deigual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se Por si e seus sucessores, ao

manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direitopermitidas neste referido foro.

Porecatu, 02 de agosto de 2020.
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