
Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
Contrato n() 246/2022 

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ~TJCÍPIO DE 
MERCEDES E A EMPRESA TRANSGTRO 
TURISMO E VIAGENS L TDA. 

Contrato n." 246/2022 

CONTRATANTE: 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 representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, 
residente e domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, nº 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nº. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade nº. 
8.455.101-5 expedida pela SSPIPR, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e 
CONTRATADO: Transgiro Turismo e Viagens Ltda, CNPJ sob nº. 00.252.663/0001-01, 
isenta de Inscrição Estadual, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 3255, CEP 85.960-000, 
Parque Industrial II, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato 
representada por seu sócio administrador, Sr. Robson André Schwingel, residente e domiciliado 
na Rua Colombo, nº. 1135, CEP 85.960-000, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon, 
Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº. 2.232.448-9, expedida pela SESP/PR 
inscrito no CPF sob nº. 023.856.079-13, acordam e ajustam o presente contrato, nos termos da 
Lei N.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes e legislação pertinente, 
nos termos do procedimento de DISPENSA N." 67/2022, segundo as cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, observações e responsabilidades das partes. 

1.1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Pelo presente Contrato, a Contratada compromete-se realizar a locação de ônibus executivo para 
viabilizar a participação nos Jogos da Integração do Idoso (flIDOS). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL: Pela prestação do serviço do objeto 
ora contratado, a CONTRATAi'\lTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 12.600,00 ( doze mil 
e seiscentos reais), conforme descrito a seguir: 

Jtem td Unid Descri ão RS Unit RS Total 
Locação de ônibus equipado com 44 
poltronas, leito turismo, provido de ar 
condicionado e banheiro. 
Primeiro itinerário: Mercedes/PR 

unid Guaratuba/PR; 12.600,00 
Segundo itinerário: Guaratuba/PR 
Mercedes/PR. 
Saída: 25/08/2022 - Retomo: 01/09/2022 - 
Che ada: 02/09/2022. 

12.600,00 

Valor total do objeto: RS 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). 
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CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; O pag.ãrtt~lf, t-t.-ni 
efetuado em 02 (duas) parcelas, no valor de RS 6300,00 (seis mH e tr~tM reais) ceã» 11r;r.:a: a 
primeira parcela será paga até a da-ta de 24 de agosto de 2022 medfante emi1WJ da rt:1,pte'J;a 
nota fiscal e, a segunda em até 30 (trinta) dias do fornecimento do objeto, mt.dÍZ:í!.e ~;ia d~ 
espectiva nota fiscal. 

Parágrafo primeiro - A mora injustificada sujeitará o Município de !vfercecfa .. -s w pta.g:amE;::-tUJ d.~ 
correção monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE r, erificada e-n!te a é~1a 
em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu, sem ;-;r,0uézi:; d~ 
incidência de juros de mora de 0,5% ao mês. 

CLÁUSULA QUARTA - RECURSO Fl!'fANCETRO: As despesas decorrenzes do presente 
contrato correrão à conta dos seguintes recursos da dotação orçamentária: 

02.001 .04.122.0002.2002 - Gestão do Gabinete do Poder Erecutívo. 
Elemento de despesa: 33390399999 
Fonte de recurso: 505 

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE DE PREÇOS: O preço contratado não sofrerá qualquer 
reajuste durante a contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - COl'fDIÇÕES DE ENTREGA: Os serviços deverão ser execurzdos a 
contar da emissão e remessa da competente Ordem de Serviço, após a assinatura do presente 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA SÉTil\'JA - DIREITOS E RESPO.\"SABILTDADES DAS PARTES: 
Constituem direitos do CONTRATAl"J'TE receber o objeto deste Contrato f" ... as condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Primeiro-Constituem obrigações do CONTRATA~TE: 
a. efetuar o pagamento ajustado, e 
b. dar a CONTRATADA as condições necessárias ã regular execução do Contrato. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a. prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada; 
b. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato, especialmente a contratação de seguro; 
c. manter durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com a,; obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
d. indicar o responsável por representá-la na execução do contrato. assim como a(s.1 / 

pessoais) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; / 
e. executar diretamente o contrato, sem transferência de rcsponsabtlidades.ffe~( 
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suhwnt.rnt;H,:fícs 11;10 autorizatlíls pelo CONTRATANTE; 
r. rcsponsahilizar-sc por quaisquer da11011 causndos diretamente íJO CONTRATANTE ou 

n tcrcclros. decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornccímcnlo do objeto; 
g. prestar tudos os csclarccl111c11los que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 

ohrignudo-sc II atender, de imediato, todas as reclnrnaçõcs a respeito da qualidade e 
desempenho do objctu fornecido; 

h. apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a lcgislaçfio cm vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitução, cm especial quanto ú rcgulílrídacfo fiscal, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributário«, liscais e comerciais; 

1. despesas decorrentes de alimentação e· hospedagem de motoristas correrão à conta da 
CONTRATADA; 

J, serviços de bordo (água) correrão à conta da CONTRATADA; 
k. deslocamentos necessários com o ônibus durante todos os dias do evento correrão à conta 

da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÚES AIJMfNJSTRATJVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMft:NTO CONTRATUAL: Pela íncxccução total ou parcial do Contrato, o 
Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
art, 87 da Lei n." 8,666/93, sendo que cm caso de multa esta corresponderá a 5,0% (cinco por 
cento) do valor do Contrato. 

CLÁUSULA NONA - SUBCONTRATAÇÃO: A CONTRATADA não poderá ceder ou 
subcontratar com terceiro o fornecimento do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA ultClMA- RESCISÃO: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos f.1tos clcncados no art. 77 e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 

Parágrafu Único -:- A CONTRA'fADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, cm caso de 
rescisão udministrativu prevista no art, 77 da Lei n." 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PIUMEIUA- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente instrumento 
contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93, e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se lhe suplctivamcnte os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DltCJMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS: A troca 
eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita através 
de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada corno prova da entrega de documentos ou 
cartas. 

CLÁUSULA DF:CJMA TEnCEIRA- VIGtNCIA: O prazo de vigência é de 02 (dois) 
a contar da data de assinatura do presente instrumento, admitida a prorrogação nos termo 
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Coutrat« 11" :!1/J/2/JJ, 2 

n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUAltTA - PitAZO IH~ 1-:X J,:<'rJ(,'ÀO; l J 11111111 do ,::1.et:111;!111 tl1J 
objeto do presente procedimento é 25/oxnon. :'1 02/1)1)/').(J:~2. mcdím1fe i:1t1lt:1i!íl) ,li; ( )r<fo111 dt.: 
Fornecirnento, rnediante assinntun; do eontrnto, udmilid11 ;1 pn11r11p,ílç!fo 111,tí 1c11,1w: (fo / 1:í a" 
8.666/93. 

Purágrufu Primeiro: A execução e fí:icalíz:u;flo d,> Ohjcfo d1;11li: c111llml.o #ct!i1, ,ti: 
responsabilidade dota) Secretáriota) ele Sccrcl6rio de AwiÍlllérwía Sm;íill. 

CLÁUSULA DÉCfMA QUINTA: Os cwwu omiNHOH ncnJo ri:11olvídmi f1 luz dil l ,cí 11.'' ~.6(;(1/1J3, 
e dos princípios gerais de direito público, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FOltO COMPETl~N'f'E: Fí<::1 cltíw o foro <;OlllJH;lcllfe da 
Comarca de Marechal Cândido Rondou, ci;tado do Pan111n, pana dírimil' d(1ví(l11t; 011 que1.tfü;11 
oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadns, as parlei; dat:,m e wmi11a111 o pn;t1c111c f w111·111r1c1ll<> 
Contratual, obrigando-se por si e por seus succi;t1orcH 110 lnnn e (foi c11111pri111t.:1110 tio prc1Jc1llc 

contrato, cm 02 (duas) vias c.lc igual teor e forma, e nrbricadus parn todori w1 fi1w de dirciu), 1m 
presença das testemunhas abaixo. 

1 

Mercedes - PR, cm 12 de agosto de 2022. 
Assinado de forma di!Jital por 

LAERTON LAERTON Wl:BEíl:0453(M'J1 !/llll 
WEBER·04530421988 Oados:2022.011.121!.i:16:!.iO 

' -{)3'00' 
M1111icípio de Mercedes 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

Asslm1do de: forma d/oll,11 rwr 
EDSON WSON l<NAlll.:flllfi3]]!iO'JOO 
KNAUL·88632350900 OadcVi:707J.Ofl.1i l!í:17:09 

' ·03'00' 
Eclsou J(n:1111 

HG n" S.HIH.H20•4 
M,1t1,ufo "•• fonnic 1ll1Jfrnl p/1r FELIPE l<AUAN r11 ,r,r: KAIIAN 

WEBr:R·0905759"1928 Wl,III ,u,•,o•;7~9l!JJil 
,_:: . ' . . n~rlm ]()).J (Ili 1} 1 :,: ll,J() 11-l'flll' 

FcllJ>C Kuuun Wd1cr 
HG 1111 1.:l.H75.J,1J-.1 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fono/Fnx (4fi)32!HJ.fl00ll ... , CEP llll!lllfl•OOO- Mt111:111l11ti ·• PI< 
e-rnall: ficltnc11o@rru:rtiod1,s.pr,1JOV .IJr - CNr., on. 7 1 {J,J7 :111wo1-:.>:1 

'l:fH'/'/..,JJ !!lti;!Hillú..D!~lJQY ,ln 
PA1,1lr111 I ,1 

Diaitalizado com Carn'Soannar 


