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Triüa4©, em síntese, da procedfrherl® !iejtaória para aquisIção de
rÊu€ias ele árvores pan plantio no munleípio, frente ao plano de arboNz3çãa.

Valor estJrna{Ja do certame R§ 39.227,00.

Considerando a dIsputa realizada no pregão eletrônIco, fora deetnrâdB

63 V8Reed©FêB gl 369/370 eadJudicado na ata fis. 365/368.

Parêcer jurídico inicIal fai favorável ao certahe, e aBr181 preeeltuü quê
o píõeêtiiMêRõ iiôiíãtÓFia em tela é absolutamente hígido fôrrnalrneüte,

Contabilidade.
Dota#go ôl'çBhrentãria faróeeídü pela Seeretaria de FInanças e

Âã3iNl ato LWídiR ÀW8Ni8 6eLHE?{, prefeito de CruzeIro do
Iguaçu/PR hamalüge aste procedImento de pregão eletrônIco 008/2023.
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MUNIcIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

CONTRATO Ne 29/2ez3

Pelo presente in$trunlento, o MUNICÍpIO DE eRUZBiRO DO IGUAÇU, com sede na Av. Iguaçu, 281, na cIdade de eRUZE IRO
DC) IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'’95.589.230.0001-44, neste ato
representado pela Prefeito Leonir Antônio Gelhen, brasileiro, inscrita no CPF: 607.392.749-53, residente, na cidade de
Cruzeiro do Iguaçu PR, abaixo assinado, doravante designado MUNICÍpIO de um lado e de outro, PALMARIUM GARDEN
COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, estabelecida Rua Prudente de Morais ng 1219, São

Francisco de Assis na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, inscrita no Cadastro acional de Pessoas Jurídicas /MF sob ng
26.582.119/0001-03 neste ato representada por seu representante legal, Dione Alan Morais Wurlitzer ÇPF:

085.440.069-90 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as nGnnas da Lei
8.666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de prestação dos serviços,
decorrência do edital Pregão Eletrônico sob 9 ng 008/2023 PreFeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR,
R}©çliaptg aF segui 1116 g cláusulas o condições,

gLÁUgüLA $üiWYlüÃ b 08 ®Bj8;Pô

o ob}ela ciG pgQ seRie 138;HD é êBn§ügU$;!kI dê gnàF,y8àê &ãgügjüjiÉ,166 ug 1 28QÉ Ê31 dg muda 2; de 8FvaPe8 para pIgIHQ de
arborização, as plantas 9üiieit&das prüei gain Eúr altura cia iIô mínírHO 2 m8tFoG dê alta 1'6 de acordo Gain aB espeeifi6BçõQS
e quantitativos previstog no presente Termo de Referência

?AKÁGRAF€) ÚN lea T À execução devêl4 go? 6111 ©gt?iEa obüdiêtlaIÊ aa 9l'egente Contrato, assim ç9mo ao Edital ne
008/2023 PreÍ'eituI’a Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR -. pregão eletrônico, observadas as especificaçÕes
disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

€LÂu§y iA g©8üHigÂ + 88 PK 8:ge

O preç.q ajustado aG qual 6 ee)iqtp,AT.Ai\WE go ubi'lga a üdimplir e e eüN;tlKÀqJÃ 130 coneord8 ent receber é de
R$13.497,60(treze Inn quatrocentos e rloverlta e sete reais).

'àlõF
rgtério

74,54

bior Total

B:497,oo13 Ênéa I'm?áTt=-8;= FmÍ;;;;;T;;),
rá conter no rnínimo 15 mudas

ab ê:;=

PARÁGRAFO ÚNiCO - e pagaraôiIto de quajgque» taxas ou erHOlu:nehb8 eohcbpnenl68 ao objeto do presente contrato
será de responsabilidade exclusiva da CÕNTRATADA, i)eIn como demais encargos inerentes e necessários para a
completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

gLÃygüLê, qü§iêEãiü\ M De FÃ©Â©ãN?Q

Os pagürHeH tOE: 8 Ri:giG ef§HBÚGl: 8 iii atÉ :iô Ê;Gí}};gb dia;é: b;êàüGa ii ;{ gàh;iP ;} b: ãBêêEãüM$ac> Ela ide3tB 17lSCEt!, aeompanhada
pela ordem de serviçc6 equãÊdü houver), é8vidarã6üte &sgjrr&da pda 6seã! designado pelo Município e acompanhada
ainda das CNI3’s FGTS, TPA BALMlgFÁ e FEDERAL e após o recebimento deEniti l/o do objeto, através de transferência
eletrônica para a correa bancáiqa ci& eGNTRATADA indicada pela me§mâ.

PARÁGRAFO ?RiM$íEô „ e> Pegpggü\SD pagaB8ãÊu üüi&&h€ü 88?é 8f8b,lada ãpáy ebdt© eutnprilüenta das obüáções
assumidas decorrentes da contratação, em especial ao alt. 35, inciso XiII da Lei ?ecieral ne 8,666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela eõNTRATAí>A ao coNTRATANTE, em 01(urna) via,
devidamepte regularizada nos seus aspectos formais e legais.

êARÁGR4FO TERCEIRO - Nenhum pagainerlb paio e:Oi\!TRATANTg isentará a CÕNTRATA!)A das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja apurada aiwnla irregUiüÊ'idade hã Fatura apresentada ao eONTRATANTE, o pagamento
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MUNK$PiO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU
Estado do Pa’anã

il( i( L’ ; ti

será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento
da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser enü-egues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito
no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRA.FO SEXTü T easo n 8 data prevista para pagamento rIga haja expediente no MUNiCÍPIO, o pagamer1«> será
efetuado no primeiro dia at{1 subsequente a esta.

PARÁGPA pô sÉTiMa e À Âdminjg$gação Municipal ligo ©yÊã obHigadü d eentPatay tudo quandtaUvo de serviços/matel'his
e9nstante§ neste CDntFatD,

PARÁGRAFO aí!!’Ava A 13$ i:Ê6uR#ali desrinãáaã ;; ii PJ 891bIiB ia fão übje{8 do quê gi:ab o pve8el,IEe edital são PeQui’sas
próprios. Os recursos orçanrentários correrão po? conta da y8guiai:9 cictaçãü:
09 Secretaria Nlunicípal de Agdcuitura
002 Meio arnbiente e recursos hídrico 8
18.541.00:13.2039 Manutenção daB atividades de mola anibíeti{6
33.90.30.00.00 Material de Consumo

PARAGRAFO NONO . A CaNTRAYAi>À deverá apregoat8? juneüínentê cala a Nota Fiscal/Fatura, as certidões
comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no
edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCiMO - Em caso de atraso de pagaraentü tn6Uv ado exelusivarnent:e pelo Município de Cruzeiro do

iguaçu/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização fínanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA -- BA VIGÊNeI& 88 LOCAL E DO PRÀZ: €3 DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os objetos desta licitação deverão ser entregues, sem ônus de acordo com as saiíckaçõês do Departamento de Urbanismo,
na Av. Treze de Maio, 906, eruzeiro do Iguaçu - PR,

PARÁGRAFO PRIMEiRO - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 01 (um) dia, a pau:ir da entrega da
nota de empenho.

PARÁGRAGO SEGUNDO - 85 produtos, objetos de8ta }iaRa fão, dó\,a,68 ser' ei\t8egues no prazo e local acima indicado,
totalmente cornp tetos e em perfeito funcionamento, com dãta previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e
testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

PARÁGRAFO QUARTa - O prazo de vigência da ppegêâtê !ieità ção é de 12 (d02e) meses, contados a barÉir da assinatura
do çontrato.

ãLÃ{}gUI,A gti;E€Né. n ügNai§8=8 SB úg§ü8iF49;; 88 DB asiavai

Os preêutog deverão pFã}%8i8 8 Ma&b 8 sgtdi: é:a 8i, 6&}8i,tidado ÜGIii a8 888 iRdB 818 sua versão 111ais recente. Na
entrega serão verificadas quantidades e especificações confonne descrição do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEiRO . A CONTRATADA é obrigüdã a tehzer, rep 8mr, c6rrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou $ei’viç05 ein que se veüficarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
ônus à contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas de tranypartê, tribuEog, bete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta
licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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CIÁUSULA SEXTA - SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Deverá efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO , Deverá substituir, repara? ôu corrigir, às suas experrsãs, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto eom avarias ou defeitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO o 88861:á egr,rutlicar ao eBNVkAUÀN'fB, lie p 6ago giáxi ine de 24 (vInte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibiHter,1 a eumpritnento da prazo previsto, com a devida comprovação.

PARÁGRAFO TeRCEiRO , B§vü rá 9q8HEo?, du$ani8 b@ 8 8ãa6üÇãíi tie düaew€Ef, êta ealnpadbiUdade cem as obrigações
assumidas, todas a8 condíçõe s de habiIItação e qualifIcaçgo ©xigldag na lien:ação,

PARÁGRAPO QUARTO e a entrega dóg prCdUtQ$ deyürá 6áç4r, iãüiu8h tudüe g18 aa&;pega# de descolamento e transporte.

PARÁGRAFO QUiNTO - Deverá erttregar, durante toda ü '.,’igêiieia de eüntratü, 8 me9rna iíqarca dos produtos apresentados
na pFc>posta.

€ujugü Lã SEq=iMA A ÜA8 6êüâ€Àf€$gg 88 eüNTHÀVÃHã111:

Deverá verificar rninueio 8amante, no prazo fixãdd, a eotlfürtiiidatIe dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defInitivo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá c6rnunicar à Contratada, pôr escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Acompanhar e fiseali2ã? 6 eur,lp?iüwlt6 das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

PARAGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagament8 à Contratada 116 valor €õrresporrderlte ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

PARÁGRAFO QUARTO - A Admirüstração não responderá por quaisquer cornprornissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA 8iV/IVA e 88ã 8iRÉi98& B RêgPÔNgABiLiBÀDEg DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTe receber e übjê© dõg@ Can kato nas condições ajustadas e da CONTRATADA
perceber o valor pactüadg na fer ina e pt%zQ estabêiêeid6g.

PARÁGRAFO PRiMEIRO a Üün6ÜEu$in õbyigaçô8$ da eeN#RÀfÃNfgi
a) efetuar o pagamento ajustada;
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 - eongütueírl obr.igüçõeg dg eóNVi{.&,VÂ6à:
a) responsabilizar.se pela integral prestação contratual, ineiusive quanto às

inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na u{ecução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos;
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licit:ado, sempre que julgar necessário;

obllgações decorrentes da

ii;;Em;mme --:-élmm
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: Ucitacaocruzeirodoiquacu2022@maiLcom – Telefone: (46) 3572-8018
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Comete infração adnrinistrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrurnento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
b) não assinar o contrato, quando cabívei;
c) apresentar dücüt.nentação falsa;
d) deixar de entregar 98 documentos exigIdos no certame;
e) enseia!' o retareianr8nto da execução do objelc;
anão mantiveF a pfQpü sta;
g) cometer f98ud© fiscal;
1 1) compgrtürB se de raocia inidônea;

PARÁGRAFO PRiMÊiRt) - A CONTRATADA, duran& a ekeeüÇão ü ContI%tô, poderá ser apertada corn,
a) Advertência:
b) Multa;
c) Suspensão de licitar o inipodirnerItO de e8atFãüÉ eb18 8 Àdntini gEração Pública Municipal pelo prazo de até dois

anos
d) Impedimento de }icitar e de contratar com o iviunie{pia e de$credenciarnento no SiCAF, pelo prazo de até cinco

anos;
e) Declaração de inidoneidade paI’a IIcitar ou eontratar com a 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 Contratada ressarch a Contratante pelos prejuízos
causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão se? apiieada5 ad begüi,rtes wait&g, cünforüre a gravidade das infrações:

PARÁGRAFO TERêdiRü r Ba &i}gagj&êéÇãi} tia$ iBf,=&,áêêea i;ub Üúúuidadü (ü;ÁU3;

1 Enüregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-000
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d) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os
casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito,
dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADiMPLÊNCiA

CeRRÉT§ÕN6Ê titIA’
3% sobre o valor do empenho.

5% sobre o valor do empenho.
7% sobre o valor do empenho.
10% sobre o valor do empenho

, 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do
produto.
20% sobre o valor total da Ata,

GRAU
1

2

3

4
5

6

7

IFJFRA .0

DE§CRi .O DA GRAVIDADE OCORRIDA

o i ;;;;;moWJ;íé;mmi consequências letais,
'or ocorrência

Suspender ou ie ;iiiam, o fornecimento/entrega dos
produtos Dar dia e por nota de empenho

iniustiHm=nmo eAtrasar a entre
Entregar produto em dom as esm ções do edital e proposta sem ;;;;üvo justificado; por
ocorrência

4



MUNICÍPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

1l{}: 3:

mr o r
Fornecer informação Dérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.

.O; por ocorrência.nmii;Merial, imipamemn anuência da FISCALIZA
nM=âkxecuçãoliiãdo obieto da Ata
E

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão Rscalizador, por ocorrência;
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência

1

1

1

Cumprir determinação da FISCAL IZAC710 para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência

mnprir quaisquer doM-mo EdiÜl e-MaianBa) m=tai;-de rim
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva li:ia.

PARÁGRAFO QUARTO - A $o1?18tóría das multas p?üvi§tas n 88 tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata regístracia com esse fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTa - No caso de atraso por rllais de 36 (trinta) dia5, ou eia o so?irat6rio das multas aplicadas por atraso
ou inadimplemento ultrapassat-em o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao Município
de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

PARÁ(;RAFa sÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fIca a cantratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO OITAVO - A penalidade de muita pode ser aplicada curnuiativamente com as demais sanções.

PARÁGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para eobrança do valor devido pela contratada à contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções adrninistrutlvas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng

8.666/1993

PARÁGRAFO DÉCiMa PRiMEiRO - A autôriciade c6nãpetelite, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração,
observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

PARÁGRAFO DÉc;iMa SEGUNDO T 98, dumate 8 FDaüe590 do ãpii8açã8 de p8haiidii€ie, houver indícios de prática de
infração adrninistr ativa Unificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à

administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fündamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesi',/o cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

PARÁGR4FO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suüciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

Avenida 13 de maio – 906 - Centro – CEP 85598-000
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEiRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindicio de pietro direito paio eôNTRATANTE, independentemente de notificação
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falêncIa da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito
decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n'’ 8.666/93.

PARÁ(;RAFa PRIMEiRO . A CONTRATADA, indenizará o CÚNTRATAN'1’E por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do eontrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os
valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

€tÁugybÂ oÉci@iÂ SÊCUüoÃ - 8À tgGiStÃÇÂe Ã?brcÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei ng 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações
posteriores, na Lei ng 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 DÉe iMA TEReI:IRA - DÁ TRANSMiSSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo.
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA õÉCIMA QUARTA - DÁ PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Corrtratú será publicado no periódico dos Atos OfIciais do Município de Cruzeiro
do Iguaçu -Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 19, da Lei 8.666/93.

CLÁUSUtÃOÉCIMÂ QUIn7Á . ÜÂ&gVÔGÃÇÃO g ANULAÇÃO
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do iguaçu a direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá.la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEiRO - A 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 aigu#I dto do pD8üüdim6nêü, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁ(;RAFa TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTa - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
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Iguaçu.

CLÁUSULA DÉCiMA SEXTA - DAS DiSPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATAD A, esta
ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no
Artigo n' 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exeiusi\,-a e integral responsabilidade pelo euinprimente de todas as obrigações decorrentes
da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo
solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos
causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será eneãlnii\hado através de correio eietrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do
instrumento en1 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento,
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por
correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o
protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTiMA .- bA gRADE>8 E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ne 12.846/2013 e seus regulamentos, se

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidas de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

ÇEÀy§{JI,A DÉ€ãMÁ <K fAÇA„ BAg PARTES iNTBGPJiNTEg

As condições estabelecidas no edital rio ü08/2823 !=reb{êüüã iqusíêipai de eru2eiro do iguaçu PR - Pregão Eletrônico
e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição

PARÁGRAFO (JN leo . Serão ine8rpol=ades a ©6te u8i-iiI;ato, iI,üáiü,kd t8i,,qos aditivos quaisquer rnodiHcações que venham
a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA,
tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLAUS ii LÁ DBe IMA ReiNA - DA #iSeÀLiZÀÇÃC>
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do departamento de urbanisrno Matheus Frederico da Silva, cujo CPF

ng 075.350.989-08 Telefone (46)9-9984-8348, o a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas
dispostas no mesmo.

{;!Áy§üLÂ vgGÉ§si%Â , 8Â $9eEs§_Ão 8 ee FÜR €)

As partes nrmam o presente iHytFüin8ntú bw i32 (dua8) vi&d (iiüFí8Bb ag por 8ist6rüa eieb'8nieo de dados) de igual teor e

forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que
ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Dois Vizinhos, estado do Paraná, não obstante qualquer
mudança de domicíli9 da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notifi#ções, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de Março de 2023.

»ÁLMAk iU&{ GARDEN COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA
CONTRATADApÍÍFEÍ/O/#UNICIPÁL

0 kAN TE
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Pela presente instrurnento, o MUNICÍPiO DE CRUZEIRO DO !euAÇU, com sede na Av. Iguaçu, 281, na cidade de CRUZEIRO
DC) IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrita no Cadast"o Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'95.589.230.0001-44, neste ato
representado pela Prefeito Leonir Antônio Gelhen, brasileiro, inscrita no CPF: 607.392.749-53, residente, na cidade de
Cruzeiro do Iguaçu PR, abaixo assinado, doravante designado MUNICÍPIO de um lado e de outro, MERCADO DAS FLORES
LTDA estabelecida na AV. DEP HEITOR DE ALENCAR FURTADO ng 1056, SALA 01, SÃo JC)RGB, PARANAVAÍ, PARANÁ,

inscrita no Cadastro acional de Pessoas Jurídicas /MF sob ng 46.161.009/0001-85 neste ato representada por seu
representante legal, JOÃO MICHEL LUCAS MEURER CPF: 87.070.349-89 ao fim assinado, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato de prestação dos serviços, decorrência do edital Pregão Eletrônico sob o ne 008/2023
Prefeitura Wlunicipal de Cruzeiro do Iguaçu PR, mediante as seguintes cláusulas e condições,

O objeto do presente tai=tHe é üüritFüüçãü dp üiãpi-:ada ÉgBá8iüi{bada Oki võuá88 ds lauda$ de arvor’es para plano de
arborização, as plantas solicitadas precisam ter altura de no mínimo 2 meNos de altura de acordo com as especificações
e quantitativos previstos no presente Termo de Referência

PARÁGRÂFQ ÚNiCO .. A ü899uçê9 áêçêiü 88? ela eeErita obediêaéiâ ae pD69e tite earl@at:o, assinr como ao Edital ng
008/2023 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do iguaçu PR - pregão eletrônico, observadas as especificações
disponibilizadas no Anexo I do reforido instrumento.

O preço ajustado ao qual a eüHÇFuiVANa;E $6 881{ga a aáiiiãDii? 6 a e8NVRAYÂDO concorda ein receber é de
R$25.730,00(vinte e cinco mil setecerltos e trinta reais).

iàliÍWsmK

L

PARÁGRAFO ÚNIca - O pagamento de quaisquer taxas ou eraolu!nentos corrcernentes ao objeto do presente contrato
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8bÃYêYLÂ FãlBglE& v 88 881EVO

€$Ãii§üb{ ã98üg§Â - 88 aKg$fã

Fa IQt Toular
iünüário

20,00

de

um1

UND

Tf Xô;;a ;m-i;F;;T;;7i;FáK;;TiFF;
lmínimo 2 metros de altura

02 IRoystonea oleracea (palmeira imperial) preci§ãm ter a]turá
:de no mínimo 2 metros de altura

ITd

100

2.000.00

2.000.0020,00
03 IBauhinia variegata (pata-de-vaca) precisam Gr altur8 Je no’

lmínimo 2 metros de altura

04 Hibiscu5 rosa-sinensis (hibisêÕ) ÔreciiààTt-e-i ài{:uritgi nà- –'1
lrnínimo 2 metros de altura

e ;6ãbm&T;;iTa'BnR;a;
ino mínimo 2 rnetros de altura

06 iCoboja arborea {angico--do.cerrado, brincõ:dà.fhdlif
lprecisam ter altura de rIO mÍnimo 2 metros de eltur8

07 ,Ca6sê lpin ii f3rréà (pau,ferro) precisam teraltufa de no
:mining 3 FüetrQ ê de aitura

08 IC:ae$alpinia peitophoroides {sibipiruna} preeisam ter altura

UND100

100

100

100

Too

18,50

23,50 1

1.850,00

2.350,00
UND

UND

UND

IJND

1

20,00 2,000,00

3.050,0030,$0,

2.000,0020,00
100 UND

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Ide no mínimo 2 rnetros de altura
Bg--)

lrnínimo 2 metros de altura

10 'Tabebuia chrysotricha (ipê-amarelo, ipê-do-morro)
lprecisam ter altura de no mínimo 2 metros de altura

20,00

20,00

20,00

UND

UND

11 IDelonix regia (flamboyant) precisam ter altura de no
lmínimo 2 metros de altura

100 UND

, 24,80 2.480,00
12 ;cane linha (nectandra megapotàmica) para cali;ii;7

sombra. Mínimo 2 metros de altura 2.000,00
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será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a
completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEiRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada
pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada
ainda das CNI)’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência
eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento $otberlte será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso Xl 11 da Lei Federal ng 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As fãturas deverão sar &pycsen%das pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via,
devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEiRO e Nerihür71 pagamento peio eONl'RÀTANf E ísenMrá a CÔNTRAVAI)A das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao ec)NT RATANTE, o pagamento
será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento
da hTegularidade.

PARÁGRAFO QUINTO e As faturas deverão ser entregues e pratoeoiadas na sede do eONTRATANTE, no endereço descrito
no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNleÍPio, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

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

PARÁGW\FO OITAVO -. Os recursos destinados àú pagatüento do objeto de que trata o presente edital, são recursos
próprios. Os recursos orçamentárias correrão por conta da seguinte dotação:
09 Secretaria Municipal de Agricultura
002 Meio ambiente e recursos hídricos
18.541.0013.2039 Manutenção das atividades do meio arnbiente
33.90.30.00.00 Material de Consumo

PARÁGRAFO NONO _ A eeN'i=RATÁÕA dev8ré 6Fgeberrtar juüürnente corn a Nota Fiscal/Fatura, as certidões
comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no
edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉeí}/ie + gIn case de atraso de pagar,lento motivado exeiusivanrenêe pelo Município de Cruzeiro do
Iguaçu/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0l5% Cmeio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA - BA VIGÊNeIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os objetos desta licitação deverão ser entregues, sem ônus de acordo com as solicitações do Departamento de UFbanismol
na Av. Treze de Maio, 906, Cruzeiro do Iguaçu - PR

PARÁGRAFO PRiMEiRa - as produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 01 (um) dial a partiF da entrega da
nota de empenho.
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PARÁGRAGO SEGUNDO - Os produtos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e
testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

PARÁGRAFO QUARTO - O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do contrato.

ctÁusuLA QUINTA - €ONolçõgS nE &EC 8UrgENTe no OBJZTO:

Os produtos deverão primeira linha e estar eíír eônfarínããade eo in as normas eni sua versão mais recente. Na
entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO . A CONTRATADA é obrIgada a refazer, reparar, corrIgir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou servIços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
ônus à contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregarnent:o, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta
licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

etÁu9ütÂ $829À . sÃo ÂíüüÀ 6©â16ÀÇÕÊ$ nA eoíq?kAVAnÃ

Deverá efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá subsütuir, reparar ou corrigir, às suas experlsas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibihtem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - a entrega dos produtos deverá e5tai' inclusa todas as despesas de descolamento e transporte.

PARÁGRAFO QUINTO - Deverá entregar, durante toda a vigêncIa do eontrato, a mesma marca dos produtos apresentados
na proposta.

8LÁtigüLq âg?liviA - BAS 66aíGÁÇe}Eg De eôNIMVABf!{E:

Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conforrnidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Acompanhar e fiscalizar o cumprinlent:o das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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PARÁGRAFO QUARTO - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DiREITOS 2 RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE reeeber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA
perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à (:ONTRATADA toda e qualquer dúvida, em ternpo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito corn a CONTRA:FADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO u een3tituaru obrigações da eQN7RÃVABÂ:
a) responsabiiizar-se pela integral prestação contratual inclusive quanto às obrígaçôes decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao C:ONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos;
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que julgar necessário;
d) manter, semDre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os
casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito,
dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

€íÁu§ü iA NaNA - ©À§ ?ÊiqÀg PistA iNADiMPLÊNCiA

Comete infTaÇão adminiswaüva, nos tel'luos da Lei ne 10.520, de 2002, o licltant:e/adjudicaEário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retIrar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do

prazo de validade da proposta;
b) não assinar o contrato, quando cabíve!;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no eertanre;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
Dnão mantiver a proposta;
g) cometer hallde fi$cai;
h) comportar-ge de 1;nada inidZ>nec;

PARÁGRAFO PRiMEiRO - A CONTRATADA, durante a execução o eoutrato, poderá ser apenada com.
a) Advertência;
b) Multa;
c) §u8peasêf3 d 8 1lei Ear 8 ii%peãiíüühte dê eüÉü=abF 861+1 a Àdmíai9ü’ação Pública Municipal pelo prazo de até dois

anos;
d] impedialento de lieíta> e de eontratar com o Município e descredenclamento no sleAF, pelo prazo de até cinco

e)

anos

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 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 Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA
mTe=iãóTdo empenho.
®;;mMbTíarnpenho
mMe%alordoerrw IO

mãmmmlmiM8s598-ooo
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O ( 1 f 3 8 6

10% sobre o valor do empenho
iã%;átieTãFGmRr=5%==ã'Fm)
7õ@=Ç=aTrlm==Ma M=moTíol======

roduto
mzav Mr mca;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU) :

iNFRAI

DESCRIA cTR-ám
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais,
or ocorrência.

ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos
rodutos por dia e por nota de empenho.

Atrasar a erltrega iniumãienai=Mai;iiiali
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por
ocorrência.

@tr%ar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Brtre8ar wduto mal embalado ou com embalagem danificada e ou viot;&M;==Bi=
8rtreBar @uto com aLresent©ão em desconforrnidade com a descrita no edital, por ocorrência.
Wcer informja ão @ida de servko ou substituição de material; por ocorrência.
Beutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
s inexecução total do objeto da Ata
AiNDA, DEIXAR DE:
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, Dor ocorrência.
@dMiinaçãm=lau instruçmta=tar do órgma;ics=);
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, Dor ocorrência.

Cumprir homl; entra=ãnãimlo cormFou-ãa=Üiíme ImFr
ocorrência.

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.

0

E

GRAU

5

3

2

4

4
2
2
2
3
7

1
1

1

1

2
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notifIcada pelo ó] io fiscalizador, Dor item e Dor ocorrência
mm=lMtas,tT;;Tio-EmMFae aipZva garantia.

PARÁGRAFO QUARTO - A sornatória das muitas previstas nas tabelas acirna não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO . No eago de atraso por majg de 30 {trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso
ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao Município
de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

PÂRÁGRÀFe gER’ro - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insufIcientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO orFAVO - A penalidade de muIta pode ser aplicada cumuiativamente com as demais sanções.

PARÁGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCiMO - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng

8.666/1993

Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração,
observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

PARAGRAFO DÉCiMO QUARTO „ O prõeessarnentú do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da muita não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SiCAF.

CLÁUSULÂ DÉCiMA - 8A$ ÀtTg?ÚÇÕgS CON7ü,ãYUÂ!$
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que
se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA BÊüíMA FRliq6â Pa - DA RESCiSÃO

O presente contvato poderá ser resei,rdidü de pier:a di1'oito polo eõiqTRATAiqTg, independentemente de notificação
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito
decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n' 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará a eONTRA'1;ANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o eONTRATAN'i'& pagará à CONTRATADA, apenas os
valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÚO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei ng 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações
posteriores, na Lei ng 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 TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo.
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Cruzeiro
do Iguaçu -Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art 61, § 19, da Lei 8.666/93.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000
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CLÁUSULA DÉCIMA QUIIUTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A 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 autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

PARAGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARAGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.

PARAGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARAGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu

CLÁUSULA DÉCiMA SEXTA -, DAS DiSPOSiÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta
ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no
Artigo n'’ 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes
da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexisUndo
solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos
causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por
correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o
protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CÊÁySÜLA DÉCiMA sÉTiMA - DA FraUDE E DA coRRupÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administlndores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCiMA OITAVA, DAS PARTES iNTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital ng 008/2023 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR - Pregão Eletrônico
e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modifIcações que venham
a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA,
tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NOta - DA FiSCALiZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do departamento de urbanismo Matheus Frederico da Silva, cujo CPF

ng 075.350.989-08 Telefone (46)9-9984-8348, o a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas
dispostas no mesmo.

CLÁUSULA VIGÉSS IMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes nrmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e

forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que
ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Dois Vizinhos, estado do Paraná, não obstante qualquer
mudança de domicílioJa CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notific//es, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de iVlarço de 2023.

P; :UN iCIPAL
ca ,TANTE

MERCADO DAS FLORES LTDA
CONTRATADA

Mi; R{IADO Assinado de forma

DAS FLORES P,IXIVLEgJItMADO

LTDA:461610 Dado:1302 1.ogol 185

09000 1 85 16:41:1 1 '03'oo'
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