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CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2017 
 
I – DAS PARTES: 
A) O MUNICÍPIO DE COLORADO, pessoa jurídica de direito público, sito na Avenida 
Brasil, 1.250, na cidade de Colorado – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
76.970.326/0001-03, neste ato representado por seu Prefeito Marcos José Consalter 
de Mello, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. nº 
1.415.390-SSP/PR, inscrito no CPF nº 387.938.149-68, residente e domiciliado nesta 
cidade de Colorado, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE. 
 
B) DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida à Avenida Higienópolis nº 32, 4º andar, na cidade de 
Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.915.134/0001-93, neste 
ato representado pelo Sr. Agostinho de Rezende, sócio administrador, brasileiro, 
portador da Cédula de Identidade RG. n.º 3.108.271-4SSP-PR, inscrito no CPF/MF 
sob n.º 364.338.379-72, residente na cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
doravante denominada CONTRATADA. 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Este Contrato decorre do contido no processo administrativo de nº 032/2017, licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017 e será regido pelas disposições 
constantes da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/6/93 com as alterações posteriores e 
legislação correlata e em conformidade com as cláusulas e demais condições a 
seguir estipuladas: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos de consultoria para a revisão do PLANO DIRETOR MUNICIPAL – 
PDM, nos municípios consorciados ao PROAMUSEP, conforme Edital de Tomada de 
Preços n° 002/2017 e a proposta da CONTRATADA, cujos termos são parte 
integrante do presente Contrato: 
 

ITEM MUNICÍPIO HAB. 2016 VALOR 

3 COLORADO 23.811 110.000,00 

TOTAL 110.000,00 

 
CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O valor global do presente Contrato Administrativo é de R$ 110.000,00 (Cento e 
dez mil reais). 
 
2.2. Os valores constantes (item 3.1 desta cláusula) constituirão a única e completa 
remuneração pela execução do objeto, incluindo todos os custos diretos e indiretos da 
EMPRESA, inclusive os encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre os 
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mesmos, ficando vedada qualquer alteração posterior que vise ressarcimento de 
custos não considerados nos preços cotados. 
 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 
3.1. A fiscalização dos serviços técnicos para revisão do Plano Diretor será de 
responsabilidade do município, por meio de profissional legalmente habilitado.  
 
3.2. O técnico designado responsável pela fiscalização dos serviços será o 
Coordenador da Equipe Técnica Municipal. 
 
3.3. A Fiscalização do certame será realizada subsidiariamente pelo Órgão 
Gerenciador dentro das suas atribuições legais. 
 
3.4. A CONTRATADA deverá encaminhar a Equipe Técnica Municipal os produtos 
preliminares de cada uma das Fases para análise. 
 
3.5. É facultada à fiscalização e à supervisão dos serviços técnicos objeto deste 
contrato a não aceitação dos produtos das atividades desenvolvidas, em virtude de 
inconsistências ou não adequação às disposições do Termo de Referência, bem como 
a solicitação de ajustes e/ou substituição dos mesmos. Do mesmo modo, a não 
observação dos formatos dos produtos conforme estabelecido no Termo de Referência 
implica na não aceitação dos mesmos pela fiscalização e supervisão da revisão do 
Plano Diretor Municipal. 
 
3.6. Todos os documentos das atividades concluídas, inclusive daquelas já medidas, 
deverão ser ajustados aos resultados das audiências públicas, conferência da revisão 
do Plano Diretor Municipal. 
 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 

4.1. O prazo de execução será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por 
convenção das partes, por iguais períodos, obedecidos os limites legais.  
 
4.2. O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de 12 (doze) meses. 
 
4.3. Em caso de prorrogação o valor contratual poderá ser reajustado pelo índice 
INPC/IBGE, após decorridos doze meses de sua assinatura. 
 
CLAUSULA QUINTA - CRONOGRAMA FÍSICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. Os serviços deverão ser executados em até 12 (doze) meses a partir da data da 
assinatura do contrato, obedecidos os prazos parciais de entrega de cada fase fixados 
na presente cláusula. 
 
5.2. Os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados como subsídio em 
cada uma das atividades desenvolvidas, em conformidade ao estabelecido no Termo 
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de Referência, deverão ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos a 
seguir: 
 
Fase 1: Mobilização: 
Em até 02 (dois) meses a partir da data da assinatura do contrato, a Contratada 
deverá entregar: 

a) Cronograma físico; 
b) Metodologia de trabalho; 
c) Planejamento e gestão urbana do município; 
d) Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, 

pauta/programação, horário de início e fim, fotos, slides utilizados, material 
instrucional, material de apoio, etc., relativos as reunião (ões) técnica(s) e 
oficina(s) e audiência pública; 

e)  Cópia do RRT/CAU ou ART/CREA dos profissionais integrantes da equipe 
técnica da consultoria, com identificação do coordenador da revisão do PDM; 

f) Cópia do RRT/CAU do fiscal do município (coordenador da Equipe Técnica 
Municipal); 

Fase 2: Análise Temática Integrada 
Em até 5 (cinco) meses a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria 
deverá: 

a) Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos; 
b) Uso e ocupação atual do solo; 
c) Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos 

e serviços públicos; 
d) Uso e ocupação do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e 

de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; 
e) Expansão urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de 

infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; 
f)   Condições gerais de moradia e fundiárias; 
g) Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana;  
h) Capacidade de investimento do município; 
i)    Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes; 
j)    Síntese da Análise Temática Integrada; 
k) Objetivos para o desenvolvimento municipal; 
l)    Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, 

pauta/programação, horário de início e fim, fotos, slides utilizados, material 
instrucional, material de apoio, etc., relativos as reunião (ões) técnica(s) e 
oficina(s) e audiência pública concernentes a esta fase. 
 

Fase 3: Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável 
Em até 8 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá: 

a) (Re)ordenamento territorial; 
b) Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável; 
c) Instrumentos urbanísticos; 
d) Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, 
pauta/programação, horário de início e fim, fotos, slides utilizados, material 
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instrucional, material de apoio, etc., relativos as reunião(ões) técnica(s) e 
oficina(s) e audiência pública concernentes a esta fase. 

 
Fase 4: Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM 
Em até 10 (dez) meses a partir da data da assinatura do contrato, a Contratada deverá 
entregar: 

a) Plano de Ação e Investimento - PAI; 
b) Institucionalização do PDM; 
c) Sistema de planejamento e gestão do PDM; 
d) Estrutura organizacional; 
e) Documento da versão preliminar de todos os produtos após a Conferência da 

Revisão do PDM; 
f) Documento da versão final de todos os produtos, após a Reunião Técnica de 

Consolidação da Conferência da Revisão do PDM. 
 

Fase 5: Institucionalização do Plano Diretor Municipal 
Em até 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato, a Contratada 
deverá: 

a) Implantar e treinar os servidores do Município para utilização do sistema para 
utilização em ambiente WEB, com atualização de dados diretamente em um 
repositório central (Banco de Dados Relacional), possibilitando o acesso 
rápido, tornando o sistema georreferenciado uma ferramenta confiável para a 
efetivação de ações de cunho estratégico, de planejamento corporativo com o 
objetivo de disponibilizar consultas de viabilidade de acordo com a Lei de Uso 
do Solo do Município. 
 

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E ENTREGA 
6.1. Todos os dados e informações utilizados e produzidos pela Contratada, em cada 
uma das Fases (1ª a 5ª) de revisão do Plano Diretor Municipal, deverão ser: 
a) Obtidos a partir de fontes oficiais ou publicações técnico-científicas, quando 
existentes; 
b) Devidamente atualizados com apresentação do método adotado; 
c) Apresentados com riqueza de detalhes, no mínimo, compatíveis com as seguintes 
escalas: 

I. 1:50.000, no recorte municipal; e, 
II. 1:10.000, nas áreas urbanas consolidadas e de expansão – internas ou 

externas ao perímetro urbano; 
d) Convenientemente especializados em mapas (municipal e urbanos), digitais ou 
digitalizados, georreferenciados, atrelados ao Sistema de Referência SIRGAS 2000 e 
SAD 69 e com sistema de projeção UTM. 
e) Todos os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados e produzidos 
pela Contratada, em cada uma das Fases (1ª a 4ª) de revisão do Plano Diretor 
Municipal, deverão ser entregues: 

I. Em formatos abertos, com os textos em Word for Windows .DOC, tabelas em 
Excel for Windows .XLS, apresentações em PowerPoint for Windows .PPT, 
mapa base e mapas temáticos em extensão .DWG 2004 e .SHP, estes últimos 
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referenciados ao documento de mapa na extensão .MXD, compatível com 
software da família ESRI ARCGIS, e arquivos de imagens em JPG, TIF ou 
BMP; 

II. Em formatos fechados, com layouts devidamente organizados para 
visualização e impressão, em extensão .PDF;  

III. Em 3 (três) vias impressas e 2 (duas) vias em meio digital, à exceção do 
documento da versão final de todos os produtos, após a Reunião Técnica de 
Consolidação da Conferência da Revisão do PDM, que deverá ser entregue 
em 3 (três) vias impressas e em 3 (três) vias em meio digital; 

f) Observadas as normas técnicas e encadernado em formato A-4 (se possível em um 
único volume), texto com orientação retrato, e quadros, tabelas, figuras e mapas em 
formato A-4, em 1 (uma) via impressa e em 1 (uma) via em meio digital para análise 
do município. 
 

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. A dotação orçamentária, destinada ao pagamento do objeto licitado para o 
exercício 2017, está prevista e será a funcional programática:  
 
06.002.04.121.0014.2012 Desenvolver as atividades de planejamento e 
orçamento 3.3.71.70 - Ficha 610 - Rateio pela participação em consorcio 
público. 
 
7.2. Ultrapassado o exercício financeiro de 2017, o Contratante adotará as 
providências necessárias a adequação da dotação orçamentária. 

 
CLAUSULA OITAVA – DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento dos serviços contratados se dará de acordo com o cronograma 
de desembolso, mediante a aprovação dos produtos pela Equipe Técnica Municipal 
e/ou pela equipe técnica do PARANACIDADE se for o caso. 
 
8.2. O pagamento dos serviços técnicos ora contratados se dará da seguinte 
forma: 

a) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo 
Município através da Equipe Técnica Municipal dos produtos da Fase 1;  

b) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo 
Município através da Equipe Técnica Municipal dos produtos da Fase 2 – 
Parte 1; 

c) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo 
Município através da Equipe Técnica Municipal dos produtos da Fase 2 – 
Parte 2;  

d) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo 
Município através da Equipe Técnica Municipal dos produtos da Fase 2 – 
Parte 3; 

e) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município 
através da Equipe Técnica Municipal dos produtos da Fase 3; 
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f) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a realização da 4ª audiência 
pública, constante da Fase 4; 

g) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a entrega de todas as 
minutas dos anteprojetos de lei constantes da Fase 4; 

h) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município 
através da Equipe Técnica Municipal dos produtos da Fase 4. 

i) 10% (dez por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município 
através da Equipe Técnica Municipal da instalação e treinamento do 
sistema da Fase 5. 

j) 10% (dez por cento) do valor contratual, quando da emissão o termo de 
recebimento definitivo. 

8.3. Todos os custos, exceto aqueles descritos como de obrigação do 
CONTRATANTE, para execução dos serviços técnicos de consultoria, como 
deslocamentos, estadas, alimentação, material de consumo, digitação, 
digitalização, cópias, encadernação, etc., são da responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
8.4. O pagamento dar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal 
devidamente certificada pela fiscalização de que a Contratada entregou os 
produtos/serviços em conformidade com o Termo de Referência e com as 
disposições do presente instrumento. 
  
 8.5. A CONTRATADA deverá apresentar como condição para o recebimento, os 
seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade:  
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
b) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 
 
8.6. Para execução do pagamento de que trata o item 8.4, a CONTRATADA deverá 
fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, com data 
legível, a descrição do objeto licitado, o preço unitário e total, o nome do ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, nº do CNPJ/MF, conforme Nota de Autorização de Despesa para 
emissão da Nota Fiscal, fazendo menção ao processo licitatório e ao Contrato 
Administrativo. 
 
8.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente 
até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 
do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para os Órgãos Participantes.  
 
8.8. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. 
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8.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
8.10. Os Órgãos Participantes, para garantirem o fiel pagamento das multas, 
reservam-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela licitante 
vencedora, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 

 
CLAUSULA NONA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

9.1. Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizer(em), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do 
Contrato. 
 
9.2. A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre 
o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no 
item anterior. 
 
9.3. Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para 
determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, 
respeitados os limites estabelecidos no item 9.1 desta Cláusula. 
 

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços em rigorosa e estrita obediência às prescrições e exigências 
contidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos e de acordo com a 
proposta apresentada e neste Contrato Administrativo; 

b) Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus 
adicionais de qualquer natureza ao Órgão Gerenciador ou ao CONTRATANTE;  

c) Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pelo Órgão 
Gerenciador ou pelo CONTRATANTE quanto a prestação de serviços, o objeto 
da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 
da execução do objeto, no prazo assinalado por estes;  

d) Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pelo Órgão Gerenciador e pelo CONTRATANTE; 

e) Arcar com todos os encargos de sua atividade, seja trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais ou comerciais; 

f) Comparecer, sempre que solicitada, à sede do Órgão Gerenciador e 
CONTRATANTE, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para 
qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações; 

g) Observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições 
de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração do 
contrato; 
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h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem 
autorização do Órgão Gerenciador e do CONTRATANTE por escrito; 

i) Aceitar, nas mesmas condições constantes no contrato, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

j) Cumprir as obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

k) Atender prontamente às reclamações do Órgão Gerenciador e do contratante, 
bem como, reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto fornecido com vícios, defeitos ou incorreções; 

l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.  
 

10.2. São obrigações do CONTRATANTE: 
a) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 

manifestada, notificando-a para corrigir essas irregularidades, no prazo a ser 
fixado; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Contrato Administrativo; 
c) Fiscalizar e acompanhar, zelando para que sejam cumpridas as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Supervisionar a execução do Contrato Administrativo; 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o Contrato Administrativo, 
implicará no pagamento de multa correspondente a 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor total da proposta apresentada. 
 
11.2. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Órgão 
Gerenciador e com os Órgãos Participantes pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
11.3. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Órgão 
Gerenciador e o CONTRATANTE poderão aplicar as seguintes sanções 
administrativas: 

I. Advertência, sempre que as irregularidades forem de menor gravidade; 
II. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato Administrativo para 

atrasos de até 10 (dez) dias para início da execução ou paralisação dos 
serviços; 

III. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contrato para atrasos superiores a 
10 (dez) dias e inferiores a 30 (trinta) dias, para início da execução ou 
paralisação dos serviços; 

IV. Para atrasos superiores a 30 (trinta) dias para início da execução ou 
paralisação dos serviços e, ainda, pela inexecução total ou parcial do Contrato 
Administrativo, Órgão Gerenciador e o CONTRATANTE poderão, garantida a 
prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
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a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato Administrativo; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que 
seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

d) Rescisão do Contrato Administrativo, na forma da lei. 
 
11.4. Aplicadas às multas, o CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que 
fizer à CONTRATADA, após a sua imposição. 
 
11.5. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, caberá 
interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
11.6. A aplicação das sanções previstas nesta Clausula, não exclui a responsabilidade 
da licitante inadimplente, por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE. 
 
11.7. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis, e deverão ser pagas ao CONTRATANTE no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis a contar da data de sua aplicação ou poderão ser descontadas 
dos pagamentos das faturas devidas pelos Órgãos Participantes, quando for o caso. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
12.1. A CONTRATADA devem 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.  
 
12.2. 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 conluiada”: 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”: 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 acima;  
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12.3. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 
12.4. 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. 
 
12.5. Considerando os propósitos desta cláusula a CONTRATADA concorda e 
autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, 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. 
 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1. Por conveniência do CONTRATANTE o presente instrumento poderá ser 
rescindido a qualquer tempo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme artigos 77 e 78, 
reconhecendo a CONTRATADA neste ato, os direitos do Órgão Gerenciador e do 
CONTRATANTE no caso de rescisão administrativa, conforme artigos 55, IX 
combinado com o Artigo 77 todos da Lei nº 8.666/93 e em especial nos seguintes 
casos, quando a CONTRATADA: 
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente as obrigações constantes deste contrato; 
b) Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia autorização do 
contratante; 
c) Não cumprir as obrigações constantes deste instrumento dentro dos respectivos 
prazos; 
d) Falir, dissolver a sociedade ou modificar sua finalidade de modo que, a juízo do 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
e) Reduzir, sem antes recorrer às autoridades competentes, por prazo superior a 10 
(dez) dias consecutivos, o ritmo dos trabalhos ou não cumprir o cronograma de 
execução dos serviços contratados, de modo a impossibilitar a sua conclusão dentro 
do prazo avençado neste contrato; 
f) Sem a devida autorização escrita, não observar as especificações técnicas de 
qualidade do material de execução, após advertência por escrito da fiscalização do 
contratante. 
g) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pelo 
contratante. 
13.2. Pela CONTRATADA, quando o CONTRATANTE inadimplir quaisquer cláusulas 
ou condições estabelecidas neste contrato. 
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13.3. Quando a rescisão se der pelo motivo previsto no item 13.2, persistirá a 
responsabilidade do CONTRATANTE pelo pagamento dos serviços prestados e não 
pagos. 
 
13.4. Quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contrato, além da multa de 
20% (vinte por cento) do valor contratual e demais penalidades previstas, fica sujeita a 
sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
13.5. A comunicação da rescisão contratual, nas hipóteses previstas nos itens desta 
Cláusula, poderão ser feitas pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento ou por correio eletrônico. 
 
13.6. Este Contrato Administrativo poderá ser rescindido nas hipóteses de rescisão 
dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. O compromisso de execução dos serviços somente estará caracterizado 
mediante o recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva Nota de Autorização de 
Despesa e/ou ordem de serviço. 
 
14.2. Integram o presente contrato, complementando o rol de direitos e obrigações das 
partes, os seguintes documentos: 
a) Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017 e seus anexos; 
b) Proposta da CONTRATADA datada de: 15 de Setembro de 2017, com as 
especificações e os elementos que o acompanham, cujas disposições devem ser 
integralmente cumpridas. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

15.1 Todo o material produzido, decorrente da execução do objeto do presente 
Contrato, ficará de posse e será propriedade do Município Contratante. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base 
na legislação em vigor. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS ALTERAÇÕES 
17.1. Nas contratações em que se façam necessárias inclusões de qualquer elemento 
não constante do presente, serão efetuadas por “TERMO ADITIVO”, que integrarão o 
Contrato Administrativo para todos os fins e efeitos de direito.  
 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
18.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato 
Administrativo.  
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CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO ARBITRAMENTO E DO FORO 
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Colorado, Estado do Paraná, para 
solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente Contrato Administrativo. 
 
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 05 (cinco) vias com as 
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 
 
 

Colorado-PR, 24 de Novembro de 2017. 
 
 
 
 

      MUNICIPIO DE COLORADO 
    Marcos José Consalter de Mello
         Prefeito  
             CONTRATANTE 

 DRZ GEOTECNOLOGIA E 
CONSULTORIA LTDA – EPP  
           Agostinho de Rezende  
                CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1)__________________________________  
Nome: 
CPF/MF nº 
 
 
 
2) __________________________________    
Nome:   
CPF/MF n° 
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