
Município de Mercedes

Estado do Paraná

Contrato n° 179/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICíPIO DE MERCEDES E A EMPRESA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL - SENAI

Contrato n.o 179/2017

Identificação: 2792017

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

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

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

domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do

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

7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial - SENAI, inscrita no CNP] sob n.o 03.776.284/0036-20, Isento de

Inscrição Estadual, com sede na Av. Rio Grande do Sul. n°. 3085, Parque Industrial 11, CEP 85.960

000, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato representado por seu

Gerente de Unidade, Sr. Thiago D'Arisbo, inscrito no CPf sob n.O 033.249.029-75, portador da

Carteira de Identidade n.O 4.800.436-9, expedida pela SSP/PR, a seguir denominada

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nO. 8.666/93 e

Legislação pertinente, das condições da Dispensa de Licitação nO. 21/2017, da proposta da

contratada, datada de 07/07/2017, e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,

obrigações e responsabilidades das partes.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação de empresa para

desenvolvimento de curso de habilitação profissional, tipo patchwork, abrangendo os aspectos de

gestão e produção, a ser disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho

e Emprego, do Município de Mercedes, de acordo com as características e demais condições

definidas no Edital de Dispensa n.o 21/2017 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:

2.1. Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
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de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), conforme consignado a seguir:

Curso: Patchwork - Gestao e Producao

Carga horaria total: 140 (cento e quarenta) horas

Periodo de execu�ao: Julho de 2017 ate dezembro de 2017

Objetivo: Aprimorar tecnicas de execw;:ao de trabalhos em patchwork;

desenvolvimento de disciplina com a apresentayao de temas ligados ao empreendedorismo e gestao

administrativa; potencializayao das competencias na area de custos, mercado e canais de venda

N° alunos: ate 12 (doze) alunos

Publico alvo: Jovens e adultos, com idade minima de 18 (dezoito) anos; tendo 0 8°

ana do ensino fundamental, completo, que possuam RG e CPF.

Valor total do objeto: R$ 15.900,00 (quinze mil e noyecentos reais).

- Obriga�oes da Contratada:

a) Fomecer e remunerar tecnicos para a execuyao do objeto;

b) Cumprir cronograma definido com a Contratante;

c) Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao curso;

d) Certificar os alunos que concluirem 0 curso com aproveitamento satisfat6rio.

- Obriga�oes da Contratante:

a) Disponibilizar local adequado para realizayao do curso

b) Auxiliar na divulgayao e inscriyao dos alunos;

c) Fomecer material de consumo;

d) Selecionar os alunos que frequentarao 0 curso;

2.2. No preyo acima retratado estao computados, alem do lucro, todas as despesas e custos como

frete, seguro, tributos de qualqucr natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,

relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente licitayao.

3 - CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1 0 Contrato teni vigencia de 05 (cinco) meses, findando em 31 (trinta e um) de dezembro de

2017, admitida sua prorrogayao, desde que justiticada em evento relevante, alheio a vontade das

partes, que possa provocar 0 retardamento de sua execuyao.

4 - CLAuSULA QUARTA - DESPESA:

4.1. As despesas decorrentes da presente contratayao correrao por conta da seguinte dotayao

oryamentaria:

02.010.23.691.0011.2047 - Fortalecimento Comercial.

Elemento de despesa: 33903905

Fonte de recurso: 505

Pdg 2/8

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000
e-mai!: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/000

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n 0 179/2017

5 - CLÂUSULA QUINTA - PAGAMENTO:

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

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

do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso, bem como apresentar os dados bancarios

necessarios para que 0 Municipio de Mercedes efetue os pagamentos devidos ao fornecedor.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, à epoca correspondente, nào

apresentar comprovayào relativa à manutenyào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitayào

da Dispensa nO. 2112017.

5.3 0 pagamento sera efetuado ate 0 10° (decimo) dia do mês subsequente à prestayào do servic;o.

mediante a apresentayào da respectiva Nota Fiscal.

5.3.1 A mora injustificada sujeitani 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyào

monetaria a ser calculada com base na variayào do IGP-M verificada entre a data em que

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

5.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar 05 valores correspondentes a

multas ou indenizayòes devidas pelo fornecedor.

5.5 0 pagamento efetuado nào isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

6 - CLÂUSULA SEXTA - PRAZO, CONDI<;ÖES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO:

6.1 0 serviyo prestado pela empresa vcncedora sera conforme cronograma de atividades

desenvolvido entre a CONTRArANTE e CONTRATADA. 0 scrviyo devera ser prestado em local

indicado pela CONTRATANTE, iniciando ap6s a emissào de Ordem de Serviyo, em maio de 2017.

6.2 Equipamentos e demais materiais que forem necessarios para a plena prestayào dos serviyos sào

de responsabilidade da CONTRATADA.

6.3 - 0 Municlpiojica desobrigado da execurào total do processo Iicitat6rio, caso nào haja a real

necessidade de utilizarào do objeto.

6.4 Todas as despesas com relayào ao objeto, correrào por conta da CONTRATADA.

6.5 0 objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93, por Comissào designada para

tanto.

7 - CLAUSULA OITAVA - OBRIGACÒES DO CONTRATANTE:
7.1. Sào obrigayòes do CONTRA1ANTE:
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7.1.1. Prestar as informayoes e os esclarecimentos atinentes el prestayâo do serviyo, que

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor:

7.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que

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

7.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;

7.1.4. Vistoriar o objeto da licita<;âo, a fim de verificar sua compatibilidade corn a

especiticayâo tccnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA NONA - DAS OBRIGA<;::OES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigayoes da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execuyâo do contrato, em compatibilidade corn as obrigayoes

assumidas, todas as condiyoes de habilitayâo e qualiticayâo exigidas na licitayâo;

8.1.2. Indicar o responsavel por representa-Ia na execuyâo do Contrato, assim coma a(s)

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

8.1.3. Executar os serviyos dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes do Edital de

Dispensa e em seus Anexos;

8.1.4. Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratayoes nao autorizadas pela municipio de Mercedes;

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

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

8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forcm solicitados pela CONTRATANTE,

obrigando-sc a atendcr, de imediata, todas as reclamayoes a respeito da qualidade e

desempenho do objcto fornccido:

8.1. 7. Comunicar 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 vigcncia do contrato. em compatibilidade corn as obrigayoes

assumidas, todas as condi<;oes de habilitayao e qualificayao exigidas na Dispensa.

09 - CLĂUSULA DECIMA - OBRIGA<;::OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:
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9.1. Adicionalmente, devenl a CONTRATADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigay6es SOClalS

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

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigay6es estabelecidas na legislayao

especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus

empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexao com ele, ainda que

acontecido em dependencia da Sede Administrativa do CONTRATANTE;

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

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

prevenyao, conexao ou continencia; e

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

adjudicayao do objeto da Dispensa.

9.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula. nao

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE. nem podera onerar 0 objcto

deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a qualquer vinculo de

solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veiculayao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA Df:CIMA PRIMEIRA - OBRIGA(::OES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Devera a CONTRATADA obscrvar. ainda. 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contratw;:ao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confianya, durante a vigencia deste

Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem. a veiculayao de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver previa autorizayao do CONTRATANTE.

11 - CLAuSULA DECIMA SEGlJNDA - DAS ALTERA(::OES CONTRATUAIS:

11.1. 0 prazo de durayao para a execuyao do objeto, que e originalmente de 05 (cinco) meses

podera ser revisto nas hip6teses e forma a que alude 0 art. 57, inciso 11, da Lei 8.666, de 21 de junho

de 1993.

11.1.1 A execuyao e fiscalizayao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)
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Secretario(a) de Desenvolvimento Есопбтiсо, Trabalho е Emprego.

11.2. О pre90 contratado пао sоfгеПl qualquer reajuste.

12 - СLЛUSULА DECIMATERCElRA - DAS PENALIDADES:

12.1. А CONTRATADA, garantida а ampla det'esa е о contradit6rio, esta sujeita as seguintes

penalidades:

12.1.1. Multa diaria de 0,5% (сiпсо decimos por cento) sobre о valor total do Contrato, pelo

descumprimento de оЬгigа<;:беs fixadas.

12.1.2. Аdvсгtспсiи, ПlLllta dc 1 О % (dez por сспtо) SОЬ1'С о valo1' total do Сопtгаtо е

sLlspensao temporaria do di1'еitо de licitar е сопt1'аtаг сот о СОNТRАГАNТЕ е pessoas

juгidicas pelo ПlcsПlO сопtгоlаdаs ои suЬvепсiопаdаs. pelo р1'аzо de ate 2 (dois) anos, по

caso de iпехесщао total ОLl parcial do objeto, sem prejLlizo das demais сотiпЩ:беs legais.

12.1.3. Iтреdiтепtо de licitar е de contratar сот а Administrayao Publica е pessoas

juгidicas pela mesma contгoladas ои suЬvепсiопаdаs, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos.

enqLlanto perduгarcm os пюtiУоs dсtе1'тiпапtеs da puniyao ои ate que seja prOПloyida а

reabilita<;:ao perante а pr6pria aLltoridade que aplicoLl а penalidade, garantido о direito а

ampla defesa е contradit6rio, qLlапdо:

12.1.3.1. Deixar de assinar о Сопtгаtо;

12.1.3.2.Ensejar о retardamento da ехесщао do objeto da Dispensa;

12.1.3.3 Nao тапtiуег а proposta. iпjLlstifiсаdатепtе;

12.1.3.4. СотрО1'tаг-sе de пюdо iпidбпео;

12.1.3.5. Fizer declara<;:ao falsa;

12.1.3.6. Comete1' {'raude fiscal: е

12.1.3.7. }-;'a1har ОLl frauda1' па ехесщао (10 Contrato.

12.2. Compгovado iтреdiтепtо ОLl reconhecida [ог<;:а maior ОLl caso fortuito, dеvidатепtе

justificado е aceito pelo CONTRATANTE, ficara а CONTRATADA isепtа das репаlidаdеs.

12.3. А sащао de iтрсdiтепtо lie licitar е сопtгаtаг сот а Аdтiпistга<;:ао Publica podera scr

aplicada а СОNТRAТАDАjLlпtатспtе сот а dc multa prcvista по subitem 13.1.2.

12.4. As pena1idadcs de IПLl1tи Jcycrao scr satist'citиs по prиzo тuхiпlО de 15 (quiпzе) dias contados
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da data de sua notificacyao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente
das quantias por ventura devidas ao contratado.

13 - CLAuSULA OtCIMA QUARTA - OA RESCISĀO OO CONTRATO
13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa e ao contradit6rio, seni o contrato rescindido nas

seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das condicyoes constantes neste Edital, em seus Anexos e no pr6prio

Contrato;

13.1.2. For a CONTRAfADA declarada inid6nca para licitar ou contratar com a

Administracyao, nos termos do artigo 87. inciso IV, da Lei Federal n.o 8.666, de 21 de junho

de 1993;

13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e eontratar com a Administracyao nos

termos do artigo 7° da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2. O CONTRATANTE podeni reseindir o Contrato em faee de razoes de interesse publico,

derivadas de fato superveniente devidamente eomprovado, pertinente e sufieiente para justifiear tai

conduta, devendo anula-Io por ilegalidade, de ofieio ou por provoeacyao de qualquer pessoa,

mediante ato eserito e fundamentado.

13.2.1. Os licitantes nau terao direito ii indenizacyao em deeorrencia da anulacyao do Contrato.

ressalvado o direito do eontratado de boa-fe de scr ressareido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do avencyado.

13.3. A comunicacyao da reseisao ou anulacyao do Contrato devera ser feita pessoalmente, ou por

correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inaeessivel o enderecro da CONTRATADA, a

comunicacyao sera feita por meio do Diario Oficial ou .Iomal de Grande circulacyao, por duas

vezes conseeutivas, eonsiderando-se rescindido ou anulado o eontrato, a eontar da ultima

publicacyao.

13.4. lndependentemente das preVlsoes retro indicadas, a CONTRATADA podera solieitar a

reseisao do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forcya maior.

devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha eomprometer a perfeita

execucyao contratual.

13.5. Ficam cxpressamcnte reconhecidos os direitos do CONTRATANTE no caso de rescisao

administrativa nos termos do art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

14 - CLAuSULA oItCIMA QUINTA - OOS OOCUMENTOS INTEGRANTES OO
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CONTRATO E LEGISLA<;ÀO APLICAVEL

14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizae;ào da execue;ào do objeto, bem como

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigae;òes ora contraidas, integram este

Contrato os documentos do Edital de Dispensa n°. xx/20 17 e, em especia1. a proposta de pree;o e os

documentos de habilitae;ào da CONTRAIADA.

14.2. A execue;ào do Contrato sera disciplinada pelas disposie;òes legais e regulamentares aplicaveis

às obrigae;òes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de 21/06/1993.

14.2.1. As situae;òes que, evcntualmente, nào forem contempladas pelo contrato, regular-se-ào

pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral

dos Contratos e as disposiyòes de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o

artigo 55, inciso XIl, ambos da Lei Fcderal n.o 8.666/93.

15 - CLAuSULA OECIMA SEXTA - DO FORO COMPETENTE:

15.1. As questòes decorrentes da execuyào deste Contrato, quc nào possam ser dirimidas

administrativamente, serào processadas e julgadas no Fora da Comarca de Marechal Càndido

Rondon-PR, com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrau-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 CONTRATADO, e pelas test. unhas abaixo.

Mercedes -- PR. 07 d� j(j0 de 20 It ,.

Aio�e�
CONTRATANTE

Testemun

Sergio Paulino Gr

RG n° 1.616.488-7

Vi son Martins

RG n° 4.491.835-8
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