Prefeitura Municipal de Pinhalão
C.N.P.J. 76.167.717/0001-94
Rua Domingos Calixto, 483
Fone: 43 3569-1179 – Fax (43) 3569-1605

prefeitura@pinhalao.pr.gov.br

PINHALÃO

-

http://www.pinhalao.com.br

CEP 84.925-000

-

PARANÁ

TERMO ADITIVO 01
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 75/2018
EMPREITADA GLOBAL
REF. Tomada de Preço n° 06/2018
Processo nº. 67/2018

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Domingos Calixto nº.
483, inscrita no CNPJ/MF nº. 76.167.717/0001-94, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito Municipal, Sérgio Inácio Rodrigues, em pleno
exercício de seu mandato e funções, brasileiro, residente e domiciliado
neste Município, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.318.328-1,
inscrito no CPF/MF sob n.º 497.805.819-87.

CONTRATADA:

Rubens Rastelli & Cia LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº
04.749.821/0001-86, com sede à Rua Pedro Balbino de Souza, nº 184,
Bairro Santa Clara, na Cidade de Carlópolis/PR, CEP 86420-000, neste ato
representada por Rubens Rastelli, portador da Cédula de Identidade RG
nº 3.113.873-6, e do CPF 328.497.299-49, doravante denominada
CONTRATADA,

CLÁUSULA PRIMEIRA – do Objeto:
O presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação do contrato registrado e
publicado através do nº 75 de 2018, visando o atendimento de condições imposta pelo Banco
Mundial, quanto a inclusão de clausula antifraude e anticorrupção.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação:
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº
75/2018 permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este
instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da inclusão de Cláusula Antifraude e Anticorrupção:
Ficam incluídas a cláusula vigésima terceira, no contrato Nº 75/2018 com as seguintes redações:
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:
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 de contrato;
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c) “prática colusiva”: 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”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismos financeiro multilateral, com
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista,
deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – 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.
III – 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.
CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais Cláusulas Contratuais.
E por estarem justas e aditadas, as partes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias
iguais para todos os fins de direito.

Pinhalão - PR, 27 de Setembro de 2018.

_____________________________
Sérgio Inácio Rodrigues – Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MUNICIPIO
DE
PINHALAO:7
61677170001
94

_____________________________
Rubens Rastelli & Cia LTDA - ME
CONTRATADA
Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE
PINHALAO:76167717000194
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR,
l=Pinhalao, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3,
ou=Autenticado por AR FACIAP,
cn=MUNICIPIO DE
PINHALAO:76167717000194
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Visto do Departamento Jurídico
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