
CONTRATO PREGÃO Nº 160/2018 
CONTRATO Nº 117 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio, 906, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal Sr. DILMAR TÚRMINA, brasileiro, casado, portador do RG: 4.194.705-5 – CPF: 580.897.729-
00, doravante denominada CONTRATANTE, e a Terra Viva Comercio E Representações, inscrita no 
CNPJ:17.542.364/0001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia 
gerente, a Sra. Rosilene Ines Panazzollo Ferrazzo portadora do RG:6003491591 - SSP/PC-RS e CPF: 
276.929.490-34, ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais 

disposições legais cabíveis, pelos termos do Pregão Presencial nº 160/2018 e pelas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Aquisição de 01 kit de apoio para colheitadeira de forragens, compatível 
com o modelo Max Gold Premier.  

Item Código Descrição Quantidade 

1  Kit Roda de apoio para colheitadeira de forragens, compatível com o 
Modelo Max Gold Premier, com adaptador com 04 parafusos, roda de 
ferro e pneus novos.  

01 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor do presente contrato é de R$:2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito 
reais). A vigência do contrato será até o dia 31/12/ 2019. § 1º. – O pagamento das despesas do presente 
contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:  
09 Secretaria de agricultura meio e recursos hídricos 
09.001 Secretaria de agricultura meio ambiente e recursos hídricos 
20.606.0012.2038 manutenção e apoio a agricultura e agropecuária 
3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica 
3.3.90.30.00.00 material de consumo 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio econômico-
financeiro deste contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - Poderão ser aplicadas ao CONTRATADO quaisquer das penalidades arroladas 
nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório. PARÁGRAFO ÚNICO. 
A pena de multa incidirá da seguinte forma: I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de 
atraso, no caso de atraso injustificado na execução do contrato; II - 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, no caso de sua inexecução parcial; III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso 
de sua inexecução total.  
 
CLÁUSULA QUINTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.666/93, serão 
formalmente motivados nos autos do respectivo processo.  
 
CLÁUSULA SEXTA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas condições, serão 
feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na conformidade da Lei vigente.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para dirimir quaisquer 
dúvidas relativas ao presente contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas 
testemunhas.  
 
CLÁUSULA OITAVA |- 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. 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 do contrato;  
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes o 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 outro 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; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção;  
|| - 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 outrora 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, coercivas ou obstrutivas ao 
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  
||| - 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.  
 
 
 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, 06 de dezembro de 2018.  
 
 
____________________________                                  _________________________  
DILMAR TÚRMINA                                           ROSILENE INES PANAZZOLLO FERRAZZO 
Contratante                                                                            Contratado  
 
Testemunhas:  
 
 
 
1 - ______________________  
CPF/MF nº  
 

 
 
2 - ______________________  
CPF/MF nº  

 


