
Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n°  102/2018

DATA.

- PUBLICADO -

DiARio oFroiAL ELETRONlco

\^^^^^r.mercodes.pr.go`/.br

EDICAO.

CONTRAT0  DE  FORNECIMENTO  QUE  ENTRE
SI CELEBRAM 0 MUNIcipI0 DE MERCEDES E
A     EMPRESA           CHIRLY     MARIA     BAYER
36923826934

Contrato n.0 102reo18
Identificafao: 2022018

0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de  direito pdblico  intemo,  com sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.a  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representada por sun Prefeita,  a Exma.  Sra.  Cleci  M.  Rambo  Loffi,  brasileira,  casada,  residente e
domiciliada  na  Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do
Parana, inscrita no CPF sob n°.  886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°.  5.107.835-
7, expedida pela SspffR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Chirly Maria Bayer
36923826934,  pessoa juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.°  29.022.748/0001-77,
isenta  de  inscric5o  estadual,  com  sede  na  Rua  Dr.  Bemardo  Garcez,  n°  740,  CEP  85.998-000,
Centro,    na    Cidade    de    Mercedes,    Estado    do    Parana,    neste    ato    representada    por    sua
microempreendedora individual,  Sra.  Chirly Maria Bayer, Rua Dr.  Bemardo  Garcez, n° 740, CEP
85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, portadora da Carteira de ldentidade
n°.1.285.426, expedida pela Sspfl'R, inscrita no CPF sob n.a 369.238.269-34, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustan firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.a 8.666/93  e
Legislapao  pertinente,  das  condig6es do  Pregao  Presencial  n°.  28/2018  da proposta  da contratada,
datada  de  23/02/2018,  e  das  clausulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigac6es  e
responsabilidades das partes.

I - CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJETO:
1.1        Constitui  objeto  do  presente  instrumento  contratual  a  prestapao  de  servicos  de  monitor de
oficina, para desenvolver e acompanhar atividades realizadas no CRAS - Centro de Referencia da
Assistencia  Social,  atendendo  a  Tipificapao  Nacional  de  Servicos  Socioassistenciais,  dentro  do
Servico de Atendimento Integral  a Familia -PAIF,  no Municipio de Mercedes, de acordo com as
especificap6es e demais condic6es definidas no Edital de Pregao n.° 28/2018 e em seus Anexos.

2 -CLAUSULA SEGUNDA -D0 VALOR CONTRATUAL:

Pdg 1/9

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256€000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
9.373/0001-23e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ 95.71

www.mercedes.pr.gov.br



Municjpio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n°  102/2018

2.1.Pela execucto de objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor
de R$ 12.355,00 (doze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), conforme descrito a seguir:

IThM01
0ficina: Oficim de Artesanato em croch6 - diumo
Objetivo:                       Ensinar aos participantes tecnicas do croche, assim como a leitura de graficos
N° de turmas:              01 (uma)
Carga horfria total: 200 (duzentas) horas
Hordrio da oficina: des  13:30 ds  17:30
N° alunus:                     Ate I 5 (quinze) alunos
Periodo:                         Fevereiro a Dezembro de 2018
Pdblico alvo:  Beneficiarios do Programa Bolsa Familia e familias em vulnerabilidade social
Valor por hora:           RS  17,65 (dezessete reais e sessenta e cinco centavos)
Valor maximo:            R$ 3.530,00 (tres mil, quinhentos e trinta reais)

ITEM 02
0ricina: Oficina de Artesanato em Patch Work
Objetivo:                      Apresentar as participantes as diversas tecnicas de artesanato em patch work
N° de turmas:              01  (uma)
Carga horfria total: 250 (duzentas e cinquenta) horas
N° alunus:                     Ate  15 (quinze) alunos
Horfrius da oficina: das 13:30 ds  17:30
Periodo:                        Fevereiro a Dezembro de 2018
Pdblico alvo:  Famflias elm vulnerabilidade social atendidas pelo CRAS ou encaminhadas pela Rede
de Protegiv
Valor por hora:           R$  17,65 (dezessete reais e sessenta e cinco centavos)
Valor maximo:            R$ 4.412,50 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)

ITEM 03
0ficina: Oficina de Artesanato em Cartonagem
Objetivo:
N° de turmas:
Carga horaria total:
NO alunos:
Horarios da oficina:
Perfodo:

Apresentar ds participantes as diversas t6cnicas de artesanato em cartonagem
01 (rna)
250 (duzentas e cinquenta) horas
Ate  I 5 (quinze) alunos
das  13:30 ds  17:30

Fevereiro a Dezembro de 2018
Pdblico alvo:  Familias em vulnerabilidade social atendidas pelo CRAS ou encaninhadas pela Rede
de Prote9fo
Valor por hora:
Valor maximo:

R$  1 7,65 (dezessete reais e sessenta e cinco centavos)
R$ 4.412,50 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
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2.2. No preap acima retratado estao computados,  alem do  lucro, todas as despesas e custos como
frete,  seguro,  tributos  de  qualquer  natureza  e  todas  as  demais  despesas,  diretas  ou  indiretas,
relacionadas com o fomecimento do objeto da presente licitacao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio econ6mico financeiro devidamente comprovado, nao
havera durante o prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de pre9o.

3 -CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1. 0 Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, findando em 27 de fevereiro de 2019, e podera ser
revisto res hip6teses e forma a que alude o art. 57, inciso 11, da Lei 8.666, de 21  de junho de  1993..

4 - CLAUSULA QUARTA -DESPESA:
4.1.  As   despesas   deconentes   da  presente   aquisi¢ao   correrao   por   conta   da   seguinte   dotapao
orgamentaria:

02.012.08.244.0013.2056 -Atencao a Mulher e a Geracao de Renda.
Elemento de despesa:            33903905
Fonte de recurso:                     505

02.013.08.244.0013.2057 -Ac6es de Protecao Social Basica -PAIF.
E]emento de despesa:             333903905
Fonte de recurso:                    000, 505, 934

S -CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO:
5.I   0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter o ninero do Edital e assinatura
do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso.

5.2   Nenhum   pagamento   sera   efetuado   ac   fomecedor,   se   este,   a   epoca   correspondente,   nao
apresentar comprovapao relativa a manutencao da regularidade fiscal, prevista no subitem  11.5  do
edital

5.3  0 pagamento  devera  ser efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias  da  data  do  fomecimento,  mediante
emissao da respectiva nota fiscal. .

5.3.i  A mora  injustificada sujeitari o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  correcao
monetdria a ser calculada com base na variapao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivanente ocorreu.

5.4  0 Municipio de  Mercedes  podera deduzir do  montante  a pagar  os  valores conespondentes  a
multas ou indenizag6es devidas pelo fomecedor.

5.5   0   pagamento   efetuado   nao   isentat   o   fomecedor   das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.
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6 - CLAUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
6.\  A execapao  do  obje[o  dar-se-a a  partir  de fevereiro  de  2018  (dois  mil  e  dezoi[o),  mediante
assinatura   do   competente    irstrumento    contratual,    obedecendo    cronograma   de    alividades
estabelecido pelo CRAS -Centro de Rofierencia da Assistencia. do Municipio de Mercedes, em cuja
sede,  qual  seja,  a  RIAa  Joao  Pessoa,  n°  1055,  Cenlro.  na  sede  municipalL deverd  o  objelo  ser
executado.

6.I.1   A   execucao   do   objeto   deverd   ser   efetuada   no   horalo   de   expediente   desta
municipalidade  (de  segunda  a  sexta-feira,  das  08:00  ds  12:00h  e  das  13:30  as  17:00h),
sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante do
objeto.

6.I.2.  Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade
competente do Municipio, podera o prazo de execucao do objeto ser prorrogado.

6.I.3  0 Municipio flea  desobrigado da execucao total do objeto, caso nao haja a real
necessidade de consumo do mesmo.

6.2 0 objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.° 8.666/93.

7 -CLAUSULA SETIMA -OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigap6es do CONTRATANTE:

7. I . I  Prestar as informap6es e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venhan a ser
solicitados pelos empregados do fomecedor;

7.I.2 Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que cumpridas
todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.I.3.   Vistoriar   o   objeto   da   licitapao,   a   fim   de   verificar   sua   compatibilidade   com   a
especificapao t6cnica constante do instrunento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLAUSULA OITAVA -DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA:
8. I . Constituem obrigag6es da CONTRATADA:

8.I.1  Manter  durante  toda  a  execuOao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigap6es
assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificacao exigidas na licitapao;

8.1.2  Indicar  o  responsavel  por  representa-la  na  execngao  do  Contrato,  assim  como  a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

8.I.3  Fomecer  o  objeto  dentro  das  especificap6es  e/ou  condi96es  constantes  do  Edital  de
Pregao e em seus Anexos;
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8.I.4    Executar    diretamente    o    Contrato,    sem    transferencia    de    responsabilidades    ou
subcontratag6es nao autorizadas pelo Municipio de Mercedes;

8.1.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretanente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

8.I.6   Prestar   todos   os   esclarecimentos   que   forem   solicitados   pelo   CONTRATANTE,
obrigando-se   a   atender,   de   imediato,   todas   as   reclama96es   a   respeito   da   qualidade   e
desempenho do objeto fomecido;

8.1.7 Comunicar por escrito  o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.8   Manter,   durante   a   vigencia   do   contrato,   em   compatibilidade   com   as   obrigap5es
assumidas, todas as condi96es de habilitapao e qunlificacao exigidas no Pregao,

9   -   CLAUSULA   NONA   -   OBRIGACOES   SOCIAIS,   COMERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FOENECEDOR:
9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1  Responsabilizar-se por todos  os encargos previdencidrios e obrigap6es  sociais previstos
na legislapao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca pr6pria, vez que
os   seus   empregados   nao   manterao   nenhum   vinculo   empregaticio   com   o   Municipio   de
Mercedes;

9.I.2  Responsabilizar-se  por  todas  as  providencias  e  obrigap6es  estabelecidas  na  legislapao
especifica de acidentes de trabalho quando,  em ocorrencia da esp6cie, forem vitimas os seus
empregados  no  ato  do  fomecimento  do  objeto  licitado  ou  em  conexao  com  ele,  ainda  que
acontecido em dependencia da Sede Administrativa do CONTRATANTE;

9. I .3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou
continencia; e

9.I.4Assumir,  ainda,  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
adjudicapao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao
transfere a responsabilidade por seu paganento ao CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto
deste    Contrato,    renunciando    a    CONTRATANTE    expressamente    a    qualquer    vinculo    de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. i expressamente proibida ao fomecedor a veiculapao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver pievia autorizacao do Municipio de Mercedes.
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10 - CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Deveri a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

10.I.I  i expressamente proibida a contratapao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Prefeitura  do  Municipio  de  Mercedes,  ou  que  nela  ocupe  cargo  de  confianca,  durante  a
vigencia deste Contrato;

10. I .2. i expressamente proibida, tambem, a veiculapao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver pievia autorizapao do CONTRATANTE.

11 -CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:
11.I. 0 preco contratado nao sofreri qualquer reajuste pelo periodo de  12 (doze) meses a contar da
data  da  assinatura  do  contrato,   salvo  necessidade  de  recomposicao  do  equilibrio  econ6mico-
financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com documentos
que  efetivamente  comprovem  a  necessidade  do  reajuste,  expresso  em  reais,  observado  o  padrio
monetato oficial, inclusive para frapao.

11.I.1.   Os   dados   pertinentes   ao   restabelecimento   da   relacao   que   as   partes   pactuaram
inicialmente   deverao    ser   demonstrados   por   meio   do   preenchimento   de   Planilha   de
Decomposicao   de   Precos   a  ser  confrontada  com   a  Planilha  de   Composicao   de  Custos
apresentada quando da realizap5o da respectiva Licitapao.

11.1.2.  Em  caso  de  prorrogapao,  ap6s   12  (doze)  meses,  o  pre9o  contratado  podera  ser
revisto com base no indice oficial utili2ado pela CONTRATANTE, o IGP-M.

11.I.3  A execucao  e  fiscalizapao  do  Objeto  deste  contrato  serao  de  responsabilidade  do(a)
Secretario(a) de Assistencia Social.

12 -CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1  A  Contratada,  total  ou  parcialmente  inadimplente,  estari  sujeita  a  aplica9ao  das  sanc6es
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei  10.520/2002, a saber:

12.I.1  Advertencia,  nas hip6teses  de  execucao  irregular de que  nao  resulte  prejuizo para o
fomecimento;

12.I.2  Multa moratoria de  0,5%  (cinco  decimos por cento)  do  valor do contrato por dia de
atraso  injustificado  na  provid6ncia necessdria,  e  de  1%  por  dia  ap6s  o  30°  dia de  atraso,
acumulada com as multas cominat6rias abaixo:

12.1.2.1   multa  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  total  do  contrato  por  faltas
medias,  assim entendidas aquelas que acarretam transtomos significativos e, na sua
reincidencia, esse percentual sera de  10% (dez por cento);
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12.1.2.2  multa  de  10%  (dez por cento)  do  valor total  do  contrato,  nas  hip6teses  de
inexecapao total, com ou sem prejuizo para o ente pbblico contratante.

12.1.3  Suspensao temporala do direito de participar em licitapao por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no caso de inexecugao total ou parcial do objeto;

12.1.4  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administrapao,  e  descredencialnento  do
Cadastro  Municipal  de  Fomecedores,  pelo prazo  minimo  de  2  (dois)  anos  e  maximo de  5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.4.1  Convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  nao  celebrar  o
contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto;

12.1.4.3 Nao mantiver a proposta;

12.1.4.4 Falhar gravemente na execu9ao do contrato;

12. I .4.5 Na reiterapao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omiss5o de
providencias para reparacao de erros.

12.I.5  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administracao  mblica,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puni¢ao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitapao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
hip6teses:

12.1.5. I Apresentar documentapao falsa exigida para o certame;

12.I.5.2 Comportar-se de modo inideneo;

12.I.5.3  Cometer fraude fiscal;

12. I .5.4 Fraudar na execngao do contrato.

12.2 Na aplicapao de san¢ao sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa, ben
como,  a  possibilidade  de  recurso/pedido  de  reconsideracao,   na  forma  do  art.   109  da  Lei  n.°
8.666/93.

12.3  As  sanc6es  devera  ser  aplicadas  com  a  observancias  dos  principios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infra9ao cometida.

12.4   Comprovado   impedimento   ou   reconhecida   forca   maior   ou   caso   fortuito,   devidanente
justificado e aceito pela Administrapao mblica, ficara o fomecedor isento das penalidades.
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12.5 As  sanc6es advertencia,  de  suspensao de licitar e contratar com a Administrapao  Pbblica, de
impedimento  de  licitar  e  contratar  e  de  declaragao  de  inidoneidade,  poderao  ser  aplicadas  ao
fomecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 12. I .2.

12.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no prazo maximo de  15 (quinze) dias contados
da data de sua notificapao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretanente
das quantias porventura devidas ao contratado.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA RESCISAO DO CONTRATO
13.1.   Ressalvado  o  direito  a  ampla  defesa  e  ao   contradit6rio,   sera  o  contrato  rescindido  nas
seguintes hip6teses :

13.I.I.  Descumprimento  das condig6es constantes neste Edital, em seus Anexos e no pr6prio
Contrato;

13.I.2.    For   a   CONTRATADA   declarada   inid6nea   para   licitar   ou   contratar   com   a
Administrapao, mos terinos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.° 8.666, de 21  de junho de
1993;

13 . I .3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrapao nos termos
do artigo 7° da Lei Federal n.0  10.520, de  17 de julho de 2002.

13.2.  0  CONTRATANTE  podera  rescindir  o  Contrato  em  face  de  raz6es  de  interesse  pdblico,
derivadas de fato supervehiente devidanente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta,  devendo  anula-lo  por  ilegalidade.  de  oficio  ou  por  provocapao  de  qualquer  pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.I.  As  proponentes  nao  terao  direito  a  indenizapao  em  decorrencia  da  anulapto  do
Contrato,  ressalvado  o  direito  do  contratado  de  boa-fe  de  ser ressarcido  pelos encargos  que
tiver suportado no cumprimento do avencado.

13.3. A comunicacao  da rescisao  ou  anulapao  do  Contrato  devera  ser  feita  pessoalmente,  ou  por
correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.1.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessivel  o  endere¢o  da  CONTRATADA,  a
comunicapao  sera feita por meio do Diario Oficial ou Jomal de Grande circulapao, por duas
vezes  consecutivas,  considerando-se  rescindido  ou  anulado  o  contrato,  a  contar  da  ultima
publica9ao.

13.4.   Independentemente   das   previs6es   retro   indicadas,   a   CONTRATADA  podera   solicitar   a
rescisao do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forca maior,
devidanente  comprovado  e  aceito  pelo  CONTRATANTE,  e  que  venha  comprometer  a  perfeita
execugao contratual.
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13.5   Ficam   expressamente   reconhecidos   os   direitos   da  Administracao   no   caso   de   rescisao
decorrente da inexecngao total ou parcial por parte da CONTRATADA.

14   -   CLAUSULA   DECIMA   QUARTA   -   DOS   DOCUMENTOS   INTEGRANTES   DO
CONTRAT0 E LEGISLACAO APLICAVEL
14. I . Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizapao da execu¢ao do objeto, bern como
para  defihir  procedimentos  e  nomas  decorrentes  das  obrigac6es  ora  contraldas,  integram  este
Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencial n°.  28/2018 e, em especial, a proposta de
preco e os documentos de habilitagao da CONTRATADA.

14.2. A execucao do Contrato sera disciplinada pelas disposic5es legais e regulamentares aplicaveis
as obrigap6es ora contraldas, especialmente a Lei Federal n.a 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.°
10.520, de  17/07/2002, e Decreto Municipal n.a 023/2007, de 27/03/2007.

14.3    0s    casos    omissos    regular-se-ao    pelos    preceitos    de    direito    pdblico,    aplicando-se,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es de direito privado, na
forma do artigo 54, combinado com o artigo 55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.a 8.666/93.

15 -CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO COMPETENTE:
15.1.   As   quest6es   decorrentes   da   execucao   deste   Contrato,   que   nao   possan   ser   dirimidas
administrativamente,  serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Marechal  Candido
Rondon-PR, com exclusao de qunlquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para fimeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual  teor  e  forma,  para  que  surtan  urn  s6  efeito,  ds  quais,  depois  de  lidas,  sao  assinadas  pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Mercedes -PR, 27 de fevereiro de 2018.

ELpfoldENMLr®ha
CONTRATANTE

RG n° 7.170.368-I

chirlyifea#6923826934
CONTRATADA

_lw=_ __
Vilson Martins

RG n° 4.491.835-8
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