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CONTRATO I>E PRESTAÇAo DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM o

MUNICíPIO DE MERCEDES E A EMPRESA
MARIA JOSÉ SILVA PEREIRA 11822847796

Contrato n.o 83/2017

Identificação: 1832017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede administrativa na

Rua Dl'. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes,Est�do do Paraná, neste ato

representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Lom, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, n° 331, Centro. nesta Cidade de Mercedes, Estado do

Paraná. inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04. p0l1adora da Carteira de Identidade n°. 5.107.835

7. expedida pela SSP/PR, a seguir denominadoMIJNI��íPIO. e a empresa Maria José Silva Pereira

11822847]96. pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ sob nO. 24.215.486/0001-43.

Isento de Inscrição Estadual. com st'de na Rua Monte Castelo, n°. 939, CEP 85.998-000, Centro. na

Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por sua representante legal Sra.

Maria José Silva Pereira, residente e domiciliada na Rua Monte Castelo, n°. 939, CEP 85.998-000,

Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, p011ador da Carteira de Identidade nO. 5.127.076,

expedida pela SSP/PR inscrita no CPF sob n°. 118.228.477-96, a seguir denominada

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o present(' Contrato. nos tenuos da Lei n°, 8.666/93 e

Legislação pertinente, das condições da Dispensa dc'Licitação nO. 5/2017, da proposta da

contratada. datada de 07/02/20] 7, e das cláusulas a seguir expressas. definidoras dos direitos,

obrigações e responsabilidades das partes.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - no OB;JETO:
LI Constitui o�jeto do presente instrumento contratual a contratação de empresa para

desenvolvimento de curso profissionalizante, favorecendo ülluílias atendidas no CRAS - Centro de

Referência da Assistência Social, T'vtunicípio d(;' Mercedes. de acordo com as características e

demais condições del�nidas no Edítal de Díspl.:nsa n.') 5/2017 e elTl seus Anexos.

2 - CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CON'l'RATlJAL:

2.1. Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor

de R$ 5.660,80 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos). conforme consignado a
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seguir:

Curso: Pintura em Tecido

Carga horaria total: 320 (trezentos e vinte) horas

Carga horaria semanal: 08 (oito) horas

l>ias da semana: Quarta-feira e quinta-feira

Periodo: Maryo a Dezembro de 2017

Pt'iblico alvo: Familias uSUGlrias dos servi<;os da Assistencia Social, em situa<;ao de

vulnerabilidade social, especialmente: hunilias beneficiarias de programas de transferencia de renda

e benetkios assistenciais; t�mlilias que atendem criterios de elegibilidade c tais programas ou

benetlcios, mas que ainda nao tC)ranl contempladas: lamilias em situayao de vulnerabilidade em

decorrencia da diticuldades vivenciadas por alguns de seus membros; pessoa com deticiencia e/ou

pessoas idosas que vivenciam situa<;oes de vulnerabilidade e risco social.

Valor por hora: R$ 17,69 (dezessete reais e sessenta e nove centavos)

Valor maximo: R$ 5.660,80 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos)

2.2. No prc90 acima rctratado estao computados, alcm do lucro, todas as despesas e custos como

frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas a..':> demais despesas, diretas ou indiretas,

relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente !icita9ao.

3 - CLr\lJSlJLA TERCEIRA- DAVl<;ENCIA 1>0 CONTRATO:
3.1 0 Contrato teni vigencia de 10 (dez) meses, findando em 31 (trinta e um) de dezembro de 2017,

admitida sua prOITogac;ao, desde que justitkada em eyento relevante .. alheio a vontade das partes,

que possa provocar 0 retardamento de sua execu<;:ao.

4 - CLf\lJSULA QUAUTA - I>ES])ESA:

4.1. As despesas decorrentes da. presente c6ntrata<;ao correrao por conta da seguinte dota<;ao

on;:amentaria:

02.012.08.244.0013.2053 - Gera�ao de Trabalho e Renda.

Elemento de despesa: 33903905

Fonte: 505

5 - CLr\USULA QUINTA - PAGAMENTO:

5.1. 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter 0 nllmero do Edital e assinatura

do reSpOI1S,lvel pela Secretaria licitante em seu verso. bem como apresentar os dados bancarios

necess{trios para que 0 Munidpio de Mercedes efctuc os pagamentos devidos ao fornecedor.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornt�cedor, se este, a epoca correspondente, nao

aprescntar comprova<;ao relativa a manutenyao da regularidade t1scal exigida no Edital de Licita�ao

da Dispensa nO. 5/2017.
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5.3 0 pagamento serà efetuado ate 0 10° (decimo) dia do mês subsequente à presta<;ao do servi<;o,

medianle a apresentac;ào da respectiva Nota Fiscal.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Munidpio de Mercedes '10 pagamento de corre<;ao

monetaria a ser calculada com base na variw;:ao do IGP-M ve1'if1cada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente OCOITeu.

5.4 0 Munidpio de Mercedes podera deduzir do montant(' a pagar os valores cotTespondentes a

multas ou indenizac;òes devidas pelo fornecedor.

5.5 0 pagamento efctuado nào isentarà 0 fomcccdo1' das rcsponsabilidades decorrentes do

fomecimento.

6 - CLAuSULA SEXTA - PRAZO, CONDI�ÖES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO

OBJETO:

6.1 0 servi<;o p1'estado pc1a emp1'esa vencedo1'a sera conf()rme cronograma de atividades

desenvolvido CRAS - Centro de Retèrência da Assistência Social, do Municipio de Mercedes. 0

serviyo deve1'à ser prestado nas dependências do CRAS, iniciando ap6s a emissào de Ordem de

Servi<;o, em ma1'90 de 2017.

6.2 0 CRAS/Mercedes. em conjunto com a Contratada, estabelecerà crol1ograma das atividades a

se1' desenvolvidas durante 0 periodo de execu<;ào do objeto.

6.3 Equipamentos e demais materiais que forem necessàrios para a plena presta9ao dos servi<;:os sao

de responsabilidade da CONTRATADA.

6.4 - 0 lHunicip;oJica desobrigado da execllrâo total do processo licitator;o, caso nào 1laja a real

llecessidade de utiliza"iio do objeto.

6.5 Todas as despesas comrela<;:ào ao objeto. correrào por conta da CONTR.ATADA.

7 - CL<\.lJSULA OITAVA - OBRIGA�ÖES DO CONTRATANTE:

7.1. S[io obriga<;:òes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as info1'ma<;:òcs e os cscla1'ecimcntos atinentes à prestayào do servi<;o, que

venham a ser solicitados pelos cmpregados do fornccedor;

7.1.2. Efètuar 0 pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado. desde que

cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer Ü:llhas e defeitos verificados;

7.1.4. Visto1'ia1' 0 objeto da licitayào. a tim de verificar sua compatibilidade com a
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especiticuc;ao tccnica constante do instrumento convocat()rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA NONA- DAS OBRIGA<:�OES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obriga<;oes da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execuyâo do contrato, em compatibilidade com as obrigalţoes

assumidas. todas as condiyoes de habilitac;ao e qualificayao exigidas na licitayao;

8.1.2. Indicar o responsavel por represent<i-Ia na execuc;ao do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-Io;

8.1.3. Efetuar o fomecimento dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes do Edital

de Dispensa e em seus Anexos;

8.1.4. Executm' diretamente o Contrato. sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratac;5es nao autorizadas pelo munidpio de Mercedes;

8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer dmlos causados diretamente ao CONTRATANTE ou

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto;

8.1.6. Prestar tod08 os esclarecimentos que fi)l'cm solicitad08 pelo CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imccliato. todas as reclama<;:5es a respeito da qualidade e

desempenho do objeto f�Jrnecido;

8.1.7. COlTIlmicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.8. Entregar o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contra!o, em compalibilidade com as obrigayoes

assumidas. todas as condiyoes de habilitac;ao e qualificayao exigidas na Dispensa.

09 - CL;\USULA DECIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, deveni a CONTRA[ADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenci{rrios e obrigayoes sociais

previstos na legislayao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados năo manterao nenhum vinculo empregaticio com o

M 11l1icipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na legislayâo

especit1ca de acidentes de trabalho quando. eln ocorrencia da especie, forem vitimas os seus
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empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou ern conexao com ele, ainda que

acontecido em dcpcndcncia da Scde Administrativa do CONTRATANTE;

9.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

reIacionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

prevcn<;:ao, conexao ou contincncia; c

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicayao do objeto da Dispensa.

9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta

ettlusula, nao transfere a 1'esponsabilidade po1' seu pagamento ao CONTRATANTE, nem

podera onerar 0 objeto deste Cont1'ato, 1'enunciando a CONTRATANTE exp1'essamcnte a

qualquer vinculo de solidm'iedade, ativa Oll passiva.

9.3. E expressamente p1'oibida ao fornecedor a veicula�ao de publicidade acerca do Cont1'ato, salvo

se houver previa autoriza<;:ao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA DECIMA PRIMElRA - OBRIGA<;OES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Deveni a CONTRATADA observar, ainda, () seguinte:

10.1.1. F.: exprcssamente proibida a contrata�ao de scrvidor pertencente ao quadro de pessoal

do Municipio de Mercedes, ou que nele oClIpe.cargo de confhrn<;a, durante a vigencia deste

Cont1'ato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculayao de pub1icidade acerca deste
Cont1'ato, salvo se houver previa autoriza<;ao do CONTRATANTE.

U - CLAuSULA DECIMA SEGUNHA - HAS ALTERA<�OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 prazo de dura<;:uo pam a execuyao da objeto, quc e originalmente de 10 (dez) mcses podcra

ser revisto nas hip()teses e forma a que alude 0 <n't. 57, inciso n, da Lei 8.666, de 21 de junho de

1993.

11.1.1 A execuc;ao e fiscalizac;ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)

Secretario(a) de Assistencia Social.

12 - CLAUSULA I>ECIMA TERCElRA - I>ASPENAUUADES:

12.1. A CONTRATADA, garantida a ampla defesa e () contradit6rio, esUi sujeita as seguintes

penalidades:

12.1.1. Multa dhiria de 0,5% (cinco dccimos por cento) sobre 0 valor total do Contrato, pelo

descumprimento de obrigac;oes tixadas.
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1 �.1.2. Advertellciа, multa clе 1 О % (dez рог CCl1to) sobre о valor total do COl1trato е

SUSPCI1S3.0 tеmропiгiа <.10 direito de licitar е сопtгаtаг сот о CONTRATANTE е pessoas

juridicas peIo l11eSl110 controladas он sнЬvепсiопаdаs. pelo ргшо de ate 2 (dois) апоs, по

caso de il1execu((3.o total 011 parcial do objeto. sel11 prejaizo das del11ais comina((oes legais.

11.1.3. lшрс(!il11епtо de licitaI" е clе сопtгаtаг СОI11 а Аdшiпistгауао Publica е pessoas

jшidiсаs реlа шеsша cOl1troladas ои S111)VСl1сiопаdаs, pelo prazo de ate 5 (cil1co) апоs,

еПЧllапtо регdага:l'еш os шоtivоs dеtсппiшшtеs <.ia pal1i<;ao Oll ate que seja ргошоуiclа а

l'eabilita((3.o регапtе а pr6pria aиtoridade qиe арНсои а pellaliclade, garantido о dit'eito а

al11pla defesa е contradit6rio, quапdо:

12.1.3.1. Пеiхаг de assillar о COl1trato;

12.1.3.�.Ensejar о геtагclашснto йа ехt.�сш;<lо (10 оЬjсlO (Ia f)isрепsа;

12.1.3.3 Nao mantiver а proposta, iпjustitiсаdаШСl1tе;

12.1.3.4. Comportar-se de modo illidoneo;

12.1.3.5. F'izer declaravao falsa;

12.1.3.6. Cometer Й'аudе fiscal; е

12.1.3.7. f'alhar ои fraudar па ехеСШ;3.0 do Сопtгаtо.

12.2. СОl11рюvаdо iшреdiшеlltо Оll гесопhесidа for9a шаiог Оll caso fortuito, dеvidапlепtе

jl1stificado с aceito pelo CONTRAIANTE, tiсаПl а CONTRATADA isenta das pena1idades.

12.3. А sащйо (Ie iшреdiшеl1tо de licitar е СОl1tл.ltаг СОI11 а А<.iшiпistта<;ао PtIblica podera sel'

aplica(ia й СОNТRАТАDАjuпtашепtе сош а йе multa prevista по suЫtеш 13.1.2.

12.4. As penalidades de lШlltа devet'ao ser satisfeitas по prazo l11ахiшо de 15 (quiпzе) dias сопtаdоs

da data de Slla notitica9ao, podendo а alltoridade СОl11реtепtе dеtегшiпаг seu <.iesconto diretamente

(Ias qHantias por vепtпга (Ievidas ао сопtrаtаdо.

J3 - Cl,A-ОSНLА ОЕСIМА QIJAR[.\ -00 CANCELAMENTO 00 CONTH.ATO

13.1. Izessalvado о <Iireito а al11pla deCesa е ао contradit6rio, sera () contrato rescindido nas

segl1intes hip6teses:

13.1.1. DеSСl1l11рriшепtо <.1as сошНуоеs constantes l1cste Edital, ет seus Anexos е по pr6prio

Contrato;

1 3.1.2. I�'or а СОNТRАГАПА declarada iпidопса pat"a licitar ои сопtrаtаг СОI11 а
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Administrayao, nos tennos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.o 8.666, de 21 de junho

de 1993:

13.1.3. For a CONTRA.TADA impedida de licitar e contrata1' com a Administ1'a<;ao nos

termos do at1igo 7" da Lei .Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2. O CONTRATANTE podenl rescindir o Contrato em face de razoes de interesse publico,

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justifica1' taI

conduta, devendo anula-lo po1' ilegalidadc, de ot1cio ou por provocac;ao de qualquer pessoa,

mediame ato escrito e fl.lI1damentado.

13.2.1. Os licitanles nao terao direito a indeniza«ao em deconencia da '1nula<;ao do Contrato,

ressalvado o dircito do contrat'1do de bo'1-fe de ser rcssarcido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do aven<;ado.

13.3. A comunica<;ao da rescisao ou Llnula<;ao do Cont1'ato deveni se1' feita pessoalmentc, ou por

correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderc<;o da CONTRATADA, a

comunica<;ao se1'a teita por meio do Diitrio Oficial ou .lomal de Grande circulac;ao, po1' cluas

vezes consecutivas, cOl1siderando-se rescil1dido ou anulado o cont1'ato, a conta1' da l11tima

publicaij:ao.

13.4. Indepenclentemente clas p1'eVlsoes retro indicadas, a CONTRAfADA podeni solicitar a

rcscisao do Contrato na oconcncia de fato supervenientc decorrente de caso fortuito ou forij:a maior,

devidamentc comprovado e aceito pclo CONrJ<XrANTE, e quc venha compromctcr a perfeita

execuc;ao contratual. .

14 - CLAl.JSl.JLA DtCIMA Ql.JINTA - DOS nOCUMENTOS INTEGRANTES no
CONTRATO li: LEGISLA<;ĀO Al)LIcAVEL

14.1. Para todos os efeitos de di1'eito e para melhor caracteriza<;ao da execu<;ao do objeto, bem como

p'1r'1 ddinir procedimentos e normas decorrentes das obriga<;oes ora cont1'aidas, integ1'am este

Contrato os documentos do Edital de Dispensa n". 5/2017 e, em esp('ciaL a proposta de pre<;o e os

documemos de habilitaij:�lo da CONfRAIADA.

14.2. A execu<;ao do Cont1'ato se1'a disciplinada pelas disposiyoes legais e regulamentares aplicaveis

as obriga<;oes o1'a cont1'a(das, cspecialmente a Lei Federal n.o 8.666, de 21/06/1993.

15 - CLAuSULA ntcIMA SEXTA - DOFORO COMPETENTE:

15.1. As questoes decorrcntes da cxecu�ao destc Contr3to, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas noForo da Comarca de Marechal Candido

Rondon-PR, com exdus:1o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para iinneza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRArADO. e pelas testemunhas abaixo.

Mercedes-PR,07demar�ode2017. �g

��io�rc� ri�s��:reira 1�82284779�
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

____ldJcl4J4!&&1idu
.A\ndrca R. Alves Hahn

RG n° 7.170.368-1

!l.
Vilson Martins

RG n° 4.491.835-8
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