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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

MERCEDES E A EMPRESA M.A. BAGGIO &

CIA. LTDA.

Conlralo n." 2 114/2 11 I 6

Identificaçào: 3042016

o Município de Mercedes. pessoa juridica de direito público interno. com sede administrativa na

Rua DI'. Os\\aldo Cruz, n.O 555. Centro. na Cidade de Mercedes. Estado do Paraná. neste ato

representado pela Exmo. Prefeito em Exercício, SI'. Vilson Martins, brasileiro, casado, inscrito no

CPF sob n." 624.141.519-00. portador da Carteira de Identidade n.O 4,491.835-8 SSP/PR, a seguir

denominado CO TRATANTE, e a empresa M.A. Baggio & Cia. LIda., pessoa jurídica de direito

privado. inscrita no CNPJ sob n.O 04.636.091/0001-07, inscrição estadual n.O 90335759-28. com

sede na Rua Piratini, nO. 1717. CEP 85.901-010, Centro, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná. 

neste alo representada por seu sócio administrador, Sr. Valdair Carlos Fiori, residente e domiciliado

na Av. José João Murara. n.o 30, Apto 61, CEP 85.900-260. Centro, na Cidade de Toledo, Estado do

Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 5.184.798-9. expedida pela SESP/PR, inscrito no

CPF sob n." 603.746.169-49. a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam linnar o

presente Contrato. nos ternlOS da Lei n.o 8.666193 e Legislação pertinente. das condições do Pregão

Presencial n°. 86/::!016 da proposta da contratada. datada de 16!08/::!OI6. e das cláusulas a seguir

expreS�,L�. ddinidoras dos direitos. obrigações e responsabilidades das partes.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.lETO:

1.1 Constitui objeto do presente instrumento contratual a prestação de serviços de manutenção

corretiva e preventiva do sistema lelefônico que atende os prédios públicos do Município de

�Iercedes, de acordo com as caracteristicas e demais condições detinidas no Edital de Pregão 11.°

S6/20 16 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR CONTRATUAL:

2.I.Pela execução do objeto ora contratado. o CONTRATA TTE pagará a CONTRATADA o va�r

de R$ 6.::!28,00 (seis mil. duzentos e vinte e oito reais). conforme descrito a seguir:
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l\lA UTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

- D�verá realizar a manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefônico. fornecendo. para

tanto. toda a mão de obra necessária. a qual deverá ser especializada para a parte de hardware e

soliware dos equipam�ntos instalados nos prédios do Paço Municipal; Conselho Tutelar: EMATER:

Destacamento da Policia rvlilitar; CRAS: SEMAE; Biblioteca Cidadã: Ginásio d� Esporte

Municipal Elvio Frey; Escola Cantinho Feliz: Casa da Cultura; Escola Municipal Tiradentes;

Proj�to Piá: Creche Passinhos do Saber; Nova Creche; Escola Municipal Arroio Guaçu; Escola

Municipal Tres Irmãs: Posto de Saúde de Três Irmãs; Posto de Saúde do Arroio Guaçu; Telecentro

de Três Innãs: Academia da Saúde, Unidade de Saúde de Mercedes, bem como em outras quaisquer

que viercm a ser incluídas na estrutura Administrativa do Município durante a vigência contratual.

- D�vcrá manter o p�rfeito funcionamento do softwar� d� g�renciamento do sistema. hardware de

telcfonia ou outro que venha a ser instalado. ineluindo atualização. r�instalação c configuração. caso

n�cessário.

- A empresa deverá pr�star o serviço no prazo máximo de 24 horas após a solicitação.

Valor mensal: R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais)

Valor total do objeto: R$ 6.228,00 (seis mil, duzentos e vínte e oito reais)

- Todos os mat�riais necessários para a execução do objeto serão de r�sponsabilidade da Contratada.

exceto os ma/criais e peças que el'en/ualmente del'crJo ser subs/iluidos em ruzJo de danos e

avurias.

2.2. No preço acima retratado estão computados, além 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 fornecimento do objeto da presente licitação.

2.3. Ressalvada a ocorrência de desequilíbrio econômico financeiro devidamente comprovado. não

hmerá durante o prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de preço.

3 - CL.ÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

3.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) mcses, findando em 19 de agosto de 2017.

4 - CLÁUSULA QUARTA- DESPESA:

4.1. As despesas decorrentes da pr�s�ntc aquisição correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

02.004.01.122.0003.2006 - Ações da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

Elemento de Despesa: 3390399999

Fonte de recurso: 000,505,510,511

5 - CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO:

5. I O pedido d� pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota Fiscal r�ferente ao serviço

prestado. A Nota Fiscal con'cspondente deverá conter o número do Edital e assinatura do
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responsável pela Secretaria licitante em seu verso. bem como apresentar os dados bancários

necessários para que o Município de Mercedes efetue os pagamentos devidos ao fornecedor.

5.2 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor, se este, à época correspondente, não

apresentar comprovação relativa a manutcnção da regularidade fiscal, prevista no subitem 11.5 do

edital

5.3 O pagamento está previsto para ser efetuado até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao da

prestação do serviço, mediante apresentação de documento hábil para formalização do referido

pagamento.

5.3.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de correção

monetária a ser calculada com base na variação do IGP-M veriticada entre a data em que

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

5.4 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizações devidas pelo tornecedor.

5.5 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SEI{VIÇOS:

6.1 A prestação dos serviços iniciará a partir de mediante assinatura do competente instrumento

contratual. O serviço prestado pela empresa vencedora deverá ser executado em até 24 (vinte e

quatro) horas após a solicitação do mesmo. e será acompanhado por representante da Secretaria de

Planejamento. Administração e Finanças.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES no CONTRATANTE:

7.1. São obrigaçiks do CONTRATANTE:

6.1.1. Equipamentos e demais materiais que forem necessários para a plena prestaçào dos

serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, excelO os maferiais c peras que

e"enrua/mcnre dcverão scr suhSlilUídos em ra=ào dc danos e avarias.

6.1.2 O Município fica desobrigado da execução total do objeto, caso não haja a real

necessidade do mesmo.

6.2 No caso de não cumprimento ou inobservüncia das exigências pactuadas para a prestação dos

serviços. nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos. o lornecedor deverá providenciar

a substituição do objeto, no prazo máximo de 10 (dez) dias. contados do recebimento da

notificação. sem ônus para o Município de Mercedes, e sem prejuízo da aplicação das penalidades

cabíveis.
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7.1.1. Prestar as infornlações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a

ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

7 .I.�. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado. desde que

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

7.1.3. Vistoriar o objeto da licitação. a fim de verificar sua compatibilidade com a

especi ficação t�cnica constante do instrumento convocatório e seus anexos.

8- CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. 1\.1anter durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações

assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.2. Indicar o responsável por representá-Ia na execução do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na aus�ncia do responsável, poderão substituí-lo;

8.1.3. Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes deste Edital

de Pregão e em seus Anexos;

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

subcontratações não autorizadas pelo município de Mercedes:

8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CO TRATA TE

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

8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CO TRATA TE,

obrigando-se a atender. de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e

desempenho do objeto fornecido;

8.1.7. Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anonnalidade de caráter urgente

e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

8.1.8. Prestar o serviço que constitui o objeto no prazo e forma ajustados:

8.1.9. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas. todas as condições de hahilitação e qualificação exigidas no Pregão.

9 - CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente. deverá a CONTRATADA:
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9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor. obrigando-se a saldá-los na época

própria, vez que os seus emprcgados não manterão nenhum vínculo empregatício com o

Município de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécic. forem vítimas os seus

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

acontecido em dependência da Sede Administrativa do CONTRATANTE;

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

relacionadas ao fornecimcnto do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção.

conexão ou continência: e

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

adjudicação do objeto deste Pregão.

9.2. A inadimplência do fornecedor. com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE. nem poderá onerar o objeto

deste Contrato. rcnunciando a CONTRATANTE expressamente a qualquer vínculo de

solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. É expressamel1lc proibida ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca do Contrato. salvo

se houver prévia autorização do Município de Mereedes.

10 - CL,ürSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO CO 'TRATADO

10.1. Deverá a CONTRATADA observar. ainda. o seguinte:

10.1.1. É expressamente proibída a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Prcfeitura do Município de Mercedes. ou que nela ocupe cargo de eontiança. durante a

vigência dcste Contrato:

1 O.I.:!. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato,

salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

1I - CL\llS11LA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

11.1. O preço contratado não sofrerá qualquer reajuste pelo período de I:! (doze) meses a contar da

data da assinatura do contraIO, salvo necessidade de recomposição do equilíbrio econômico

financeiro. com pedido devidamel1le protocolado no setor competente, juntamente com documentos

que efetivamente comprovem a necessidade do reajuste, expresso em reais, observado o padrão

monetário oficiai. inclusive para fração.

11.1.1. Os dados pertínentes ao restabelecimento da relação que as partes pactuaram
�
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inicialmente deverão ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de

Decomposição de Preços a ser confrontada com a Planilha de Composição de Custos

apresentada quando da realização da respectiva Licitação.

11.2. O prazo de duração para a execução do objeto. que é originalmente de 12 (doze) meses,

poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, inciso 11. da Lei 8.666, de 2 I de junho

de 1993.

11.2. I. Em caso de prorrogação. após 12 (doze) meses, o preço contratado poderá ser

revisto com base no índice oficial utilizado pela CONTRATANTE. o IGP-M.

11.2.2 A execução e fiscalização do Objeto deste contrato será de responsabilidade do Sr.

Odair José Serafini, Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12. I. A CONTRATADA, garantida a ampla defesa e o contraditório, está sujeita às seguintes

penalidades:

12. I. I. Multa diária de 0.5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato. pelo

descumprimento de obrigações fixadas.

12.1.2. Advertência, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato e

suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE e pessoas

jurídicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de até 2 (dois) anos, no caso

de inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuízo das demais cominações legais.

12.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e pessoas

jurídicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

enquanto perdurarem os motivos detem1inantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito a ampla

defesa e contraditório, quando:

12.\.3.\. Deixar de assinar o Contrato;

12.1.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão:

12.1.3.3. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

12. 1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.\.3.5. Fizer declaração làlsa:

12. I .3.6. Cometer fraude fiscal; e
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I �.1.3. 7. Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

12.�. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior ou caso fortuito. devidamente

justificado e aceito pelo CONTRATANTE, ficará a CONTRATADA isenta das penalidades.

1�.3. As sanções previstas no subitem 12.1.2. serão aplicadas sucessivmnente, iniciando-se pela

mais branda e culminando na mais severa.

12.4. A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderá ser

aplicada à CONTRATADA juntamente com a de multa prevista no subitem 12.1.2.

12.5. As penalidades de muIta deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notificação. podendo a autoridade competente detenninar seu desconto diret�mlente

das qumltias por ventura devidas ao contratado.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa e ao contraditório, será o contrato rescindido nas

seguintes hipóteses:

13.1.1. Descumprimento das condições constantes neste Edital. em seus Anexos e no próprio

Contrato:

13.1.�. For a CONTRATADA declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração, nos ternlOS 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 contratar com a Administração nos tennos

do artigo 7° da Lei Federaln.o 10.520. de 17 de julho de 2002.

13.2. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato em face de razões de interesse público,

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal

conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa,

mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentcs não terão direito à indcnização em decorrência da anulação do

Contrato, rcssalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que

tiver suportado no cumprimento do avençado.

13.3. A comunicação da rescisão ou anulaçào do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou por

corrcspondência com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CO TRATADA, 'f

comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação. por duas

('-..
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vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato. a contar da última

publicação.

13.4. Independentemente das previsões retro indicadas, a CO TRATADA poderá solicitar a

rescisão do Contrato na ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior,

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

execução contratual.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DOCUME TOS INTEGRANTES DO

CONTRATO E LEGISLAÇAo APLICÁVEL

14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da o::xecução do objeto, bem como

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este

Contrato os documentos do Edital de Pregão Presencial nO. 86/2016 e. em especial. a proposta de

preço e os documentos de habilitação da CONTRATADA.

14.2. A execução do Contrato será disciplinada pelas disposições kgais e regulamentares aplicáveis

às obrigações ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.O 8.666. de 21/06/]993. Lei Federal n.o

10.520. de 17/07/200'2. e Decreto Municipal n.o 023/2007, de 27103/2007.

15 - CLÁUSULA nF.CIMA QUINTA - DO FORO COMPETE TE:

15.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas

administrativamente. serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido

Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado quo:: seja.

E. para fimleza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, para que surtam um só efeito. às quais. depois de lidas, são assinadas pelas

representantes das partes. CONTRATANTE e CONTRATADO. e p\testemu as abaixo.

It- Mercedes - PRo I de ago�� de '2016.

. "J �
5 cf\01'"

CONT E CONTR nA '1

J�"
Testemunha;,;:

L -? I���Jaq;;eíi Stei11
RG n° 7.785.147-0

Noeli Pereira

RG nO 4.779.213-4
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