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CONTRATO Nº. 120/2017 – SEQUENCIAL N.º 3990  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-
PR, COM A EMPRESA MM2 SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA-ME, PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 
 
O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito HILTON SANTIN ROVEDA, 
portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 
030.419.409-30, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
MM2 SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA-ME, com endereço na Rua Terra Boa, Nº 1071, 
Bairro Emiliano Perneta, em Pinhais, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o pnº 
04.996.705/0001-61, representada por PATRÍCIA WEBER DRUGOS, portadora da cédula 
de identidade nº 6482407-4 SESP/PR, inscrita no CPF sob o nº 024.810.039-42, ao fim 

assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão 

Eletrônico n.º 51/2017 - PMUVA, Processo n.º 61/2017, em conformidade com o que 
preceitua a Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-
se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico n.º 51/2017 – PMUVA – Processo n.º 
61/2017, Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações 
posteriores e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações 
posteriores e na proposta de preços da Contratada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura 
para demarcação viária com utilização de máquina, nos exatos termos, 
especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
2.2. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não obrigando 

o Município à aquisição total. 
 

2.3. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade 
financeira, sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) 
qualquer tipo de indenização. 
 
2.4. Todos os itens/produtos solicitados deverão ser novos e sem uso; 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1- O valor global do presente contrato é de R$ 6.696,75 (seis mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e setenta e cinco centavos), conforme detalhado abaixo: 
 

ITEM QTD UNID. Descrição 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 250 M² Pintura Faixa Vermelha (ciclofaixa) 9.50 R$ 2.375,00 

02 50 M² Pintura sinalização branca (ciclofaixa) 9.50 R$ 475,00 

03 250 M² Pintura faixa amarela 9.50 R$ 2.375,00 

04 80 M² Pintura Faixa elevada (amarela) 9.50 R$ 760,00 

05 25 M² Pintura cruzamento (amarela) 9.49 R$ 237,25 

06 50 M² Pintura faixa branca 9.49 R$ 474,50 

Valor total dos itens R$ 6.696,75 
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Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, 

impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que 
vier a incidir sobre o objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO 
4.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura 
do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
4.2 - A fiscalização/gestão deste contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Ação 
Social, através de servidor a ser designado formalmente. Caberá a esse servidor, gestor do 
contrato, fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o 
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:  
I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;  

II - transmitir à CONTRATADA instruções que disserem respeito à execução do objeto;  
III - dar imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da execução que 
possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;  
IV - adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução 
do contrato;  
V - promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação dos fornecimentos já 

efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;  
VI - esclarecer, prontamente, as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente 
da Administração, se necessário, parecer de especialistas;  
VII - fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do 
contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de 

protocolização e aceitação pela Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, 

devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica 

condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.  

 

5.1.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da:   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR  

CNPJ nº 75.967.760/0001-71  

Rua Dr. Cruz Machado, nº 205  

União da Vitória – PR  

CEP: 84.600-000  

 

5.1.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da 

licitação e do Contrato de Fornecimento. 

 

5.2 - Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser 

comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Regularidade de 

Registro Cadastral – CRRC e outros documentos que possam ser considerados pertinentes 

pela Gerência de Finanças. 

 

5.3 - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal motivada por erro ou incorreções, o prazo 

estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.  

 

5.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar pendência 

correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência. 
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5.5 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 

nº.2.080.3390.39 - 1510 - 419/2017   -   SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 

VIG.E FISCALIZAÇÃO  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1 - Os preços oferecidos serão irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
8.1 - Os itens serão solicitados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 

Planejamento, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da emissão da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado conforme conveniência da 
administração, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas. 
 
8.2 – No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, especificações, 

qualidade do material, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo 
com a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame. 
8.3 - Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 
todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição 
ou adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

8.4 - Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da 
Prefeitura, rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, 
adotar as medidas acauteladoras de seus interesses e do erário. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a. Receber os produtos conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n.º 

xx/20__ – Processo n.º xx/20__;  
b. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  
c. Aplicar a empresa vencedora às penalidades, quando for o caso;  
d. Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do objeto;  
e. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente;  

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;  
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que 

forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de 

Compra;  
b. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos 

objeto desta licitação; 

c. Entregar os produtos no prazo previsto no referido Edital; 
d. Proceder, às suas expensas, a substituição dos produtos que não atenderem as 

exigências do Edital; 
e. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as 

especificações, todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta 
providenciar sua substituição ou adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 

f. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos 
não atenderem as condições do Edital;  

g. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e, se for o caso, a substituição dos 
produtos;  
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h. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, 

sobre os produtos vendidos e/ou serviços prestados;  
i. Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 
j. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratado;  

k. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 
venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;  

l. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais; 

m. Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

n. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos 

envolvidos na entrega do objeto contratual. 
o. Responsabilizar-se pela boa qualidade do objeto fornecido em decorrência deste 

contrato, oferecendo desta forma, garantia total do mesmo, nos termos aqui 
contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas 
previstos no Art. 57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, 
a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE 

VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da notificação feita pela CONTRATANTE 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por 
dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
na entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu 

favor que mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE 

promova sua reabilitação. 
12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade 

competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, 
nos seguintes prazos e condições: 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e 
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de 
inidoneidade para licitar com o Município de União da Vitória. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
13.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração; 
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda 
e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 

vias para que possa produzir os efeitos legais. 
 
 

União da Vitória - PR, 19 de maio de 2017. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO. 

CONTRATADA 
MM2 SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA-ME 

CNPJ n.º 04.996.705/0001-61 

  CONTRATANTE 
HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 
CPF n.º 030.419.409-30 

    
 
 
 

 

   

 
 

 
 
 
Testemunhas: 

   

 
 

   
 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  


