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Município de Mercedes
Estado do Paraná
Contrato 11°4/2016
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNiCípIO DE
MERCEDES E A EMPRESA MARLON GIEHL
08196860936.

Contrato n.o 412016

Identificação: 1042016

o Município de Mercedes. pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz. 555. Centro. na Cidade de Mercedes. Estado do Paraná, neste ato

representado pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi. portadora da cédula de
identidade R.G. n0 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR. inscrita no CPF/MF sob n°
886.335.35-04, a seguir denominada CONTRATANTE. e a empresa Marlon Giehl
08196860936, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.o 17.975.139/0001
53, isenta de Inscrição Estadual. com sede na Rua Londrina, nO 601, CEP 85.948-000,
Centro, na Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná. neste ato representada por Marlon
Giehl, residente e domicíliado na Rua Londrina. nO. 601, CEP 85.948-000, Centro, na Cidade
de Pato Bragado, Estado do Paraná. portador da Carteira de Identidade nO. 10.069.332-1.
expedida pela SSP/PR. inscrito no CPF sob n.o081.968.609-35. a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.o 8.666/93
e Legislação pertinente, das condições do Pregão Presencial nO 2/2016 da proposta da
contratada. datada de 21/01/2016, 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 prestação de serviços de limpeza

e higienização de condicionadores e cortinas de ar, dispostos nos prédios públicos do

Município de Mercedes. de acordo com as caracteristicas e demais condições definidas no
Edital de Pregão n.o 2/2016 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 de R$ 16.680,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais), conforme descrito a seguir:
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Item I

Descri9ao
Condicionadores

I
I1
I

de

ar

7500

BTUs.

tipo
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janela.

Limpeza e higienizagc30 de condicionadores de ar;

1

7

desmontar e lavar a parte interna: com realiza<;c3o de
possiveis reparos no sistema de aletas.

Condicionadores de ar 9000 BTUs, tipo sp!it. Limpeza

e higieniza<;c3o de condicionadores de ar: desmontar

2

reparos no slstema de aletas.

I Condicionadores de ar 12000 BTUs,
3

40

e lavar a parte interna; com realiza<;c3o de posslveis

tipo jane!a.

1 Condicionadores de 'ar 12000 B TUs,

tipo split.

I desmontar e lavar a parte interna.
! Condicionadores de ar 15000 B TUs.

tipo sp!it.

4 i Limpeza e higieniza<;c3o de condicionadores de ar:
5

i Limpeza e higieniza<;c3o de condicionadores de ar:

! desmontar e lavar a parte interna.

desmontar e lavar a parte interna.

I

i Condicionadores

de

ar

18000 BTUs,

i

I desmontar e lavar a parte nterna.

tipo

sp!it.

I 7 i Limpeza e higieniza<;c3o de condicionadores de ar;
.

.

ondicionadores de ar 24000 B TUs, tipo sp!it.
I 8 I Limpeza e higieniza<;c3o de condicionadores de ar;

l desmontar e lav9E__.P9..r!J!]1!...9..:...... mmmmm_ .. _.. _m

I 9 I Limpeza e higienizagc30 d.e condicionadors d_e ar;

! desmontar e lavar a parte mterna: com reallza<;ao de

!

1 10 I Condicionado:s c:e ar 60000 BTLJ.s, tipo PiSOd teto.
'1 Limpeza e hlglenlzagc30 de condiclonadores

i

, desmontar e lavar a parte mterna.

11

i Cortinas de ar.

Limpeza

e

e ar;

higieniza<;c3o de I

I condicionadores de ar; desmontar e lavar a parte
!

553,00

I
!

92,70

3.708,00

I

I
1

79,00

45

98,00

1

I

88,00

79.00

4.410,00 ,1
I

I

88,00

I

I

I

i

79,00 I 79,00 il:
i

I

!

31

I

__109_ _0_0_ ,II._3.. 379,00 1
,

I
120,00 I

15

.

1.800,00

.

I

7

: possiveis reparos no sistema de aletas.

i

I
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I Condicionadores de ar 36000 BTUs. tipo piso teto.

I

I

G:n:di;ni:9: J:Ond:df:s de: 1

6

I

I

I

1--.

I Limpeza e higieniza<;c3o de condicionadores de ar:

I desmontar e lavar a parte interna.

79.00

20000 I 1.40000
'1'

i

-\ 237 00 I

948,00

59,00

236,00

4.1

4

'

:

I Interna.

TOTAL

2.2. No pre<;o acima retratado estc30 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 0 fornecimento do objeto da presente licita9ao.
2.3.

Ressalvada

a

ocorrencia

de

desequilibrio

econ6mico

financeiro

devidamente

comprovado. nc30 havera durante 0 prazo de vigencia dte Contrato qualquer reajuste de
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preyo.

3 _ CLÂUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

3.1.0 Contrato tera vigência de 12 (doze) meses. findando em 22 de janeiro de 2017.
4 - CLÂUSULA QUARTA - DESPESA:

4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotayao
oryamentaria:

02.004.04.122.0003.2007 - Manuten(fao e Conserva(fao dos Prèdios Publicos.
Elemento de Despesa:
Fonte de recurso:

33903917
000, 505

5 - CLÂUSULA QUINTA - PAGAMENTO:

5.1 _ 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido por documento fiscal
competente. referente ao serviyo prestado, 0 mesmo devera conter 0 numero do Edital e
Contrato.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, a època correspondente, nao
apresentar comprovayao relativa à manutenyao da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licitayao do Pregao n.o 2/2016.

5.3 0 pagamento esta previsto para ser efetuado em uma parcela, com vencimento atè 0 10°
(dècimo) dia do mês subsequente ao da prestayao do serviyo, mediante apresentayao de
documento habil para formalizayao do referido pagamento.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyao

monetaria a ser calculada com base na variayao 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 os valores
correspondentes a multas ou indenizayöes devidas pelo fornecedor.

5.5. 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.

6 _ CLÂUSULA SEXTA - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS:

6.1. A prestayao do serviyo por parte da contratada devera se dar em conformidade com a

necessidade do mesmo, a partir emissao da Ordem de Serviyo, devendo ser efetuada em atè
10 (dez) dias ap6s a emissao da referida ordem.

7 _ CLÂUSULA SETIMA • OBRIGA9ÖES DO CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigayöes do CONTRATANTE:

7.1.1.

Prestar as informayöes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que
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venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2.

Efetuar o pagamento devido pela fornecimento do objeto licitado. desde que

cumpridas todas as exig€mcias deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3. Vistoriar o objeto da licitayao, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especificayao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 _ CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC;6ES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigayoes da CONTRATADA:

8.1.1.

Manter durante toda a execuyao do contrato. em compatibilidade com as

obrigayoes assumidas, todas as condiyoes de habilltayao e qualificayâo exigidas na
licitayao;

8.1.2.

Indicar o responsavel por representa-Ia na execuyao do Contrato. assim como

8.1.3.

Efetuar os serviyos dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes deste

a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsaveL poderao substitui-lo:
Edital de Pregao e em seus Anexos;

8.1.4.

Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

8.1.5.

Responsabilizar-se

subcontratayoes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

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 forem solicitados pelo CONTRATANTE,
obrigando-se a atender. de imediato. todas as reclamayoes a respeito da qualidade e
desempenho do objeto fornecido;

8.1.7.

Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater

8.1.8.

Prestar o serviyo que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes
assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas no Pregao.

9 _ CLĂUSULA NONA _ OBRIGAC;6ES SOClAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 00
FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente. devera a CONTRATADA:

9.1.1.

Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigayoes sociais
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previstos na legisla<;ao social e trabalhista em vigor. obrigando-se a salda-Ios na epoca
pr6pria. vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com
o Municipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obriga<;oes estabelecidas na
legisla<;ao 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 depend€mcia 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
preven<;ao, conexao ou continencia: e

9.1.4.

Assumir. ainda. a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais

resultantes da adjudica<;ao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do fornecedor. com referencia aos encargos estabelecidos nesta
c1ausula, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE. nem
podera onerar 0 objeto deste Contrato. renunciando a CONTRATANTE expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade. ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veicula<;ao de publicidade acerca do Contrato.
salvo se houver previa autoriza<;8o do Municipio de Mercedes.

10 _ CLAuSULA OECIMA - OBRIGA<;OES GERAIS 00 CONTRATAOO
10.1. Devera a CONTRATADA observar. ainda. 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contrata<;ao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confian<;a.
durante a vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida. tambem. a veicula<;ao de publicidade acerca deste

Contrato. salvo se houver previa autoriza<;ao do CONTRATANTE.

11 _ CLAuSULA OECIMA PRIMEIRA- OAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 pre<;o contratado nao sofrera qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses a

contar da data da assinatura do contrato. salvo necessidade de recomposi<;ao 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 0 padrao monetario oficial, mclusive para fra<;ao.

11.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da rela9ao que as partes pactuaram
inicialmente deverao ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de

Decomposi<;8o de Pre<;os a ser confrontada com a Planilha de Composi<;80 de Custos

t
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аргеsепtаdа quапdо da геаlizщ:ао da respectiva Liсitщ;ао.

11.2. О prazo de durayao рага а execuyao do objeto, que е ОГigiпаlmепtе de 12 (doze)
meses, podera ser revisto nas hip6teses е forma а que alude о art. 57. inciso 11, da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993.

11.2.1. Ет caso de prorrogayao, ap6s 12 (doze) meses, о ргеуо contratado podera ser
revisto сот base по indice oficial utilizado pela CONTRATANTE, о IGP-M.

11.2.2 А execuyao е fiscalizayao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade

do Sr. Edson Schug, Secretario de Planejamento, Аdmiпistгауао е Fiпапуаs.

12 _ CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12.1. А CONTRATADA, gагапtidа а ampla defesa е о сопtгаdit6гiо, esta sujeita as sеguiпtеs

penalidades:

12.1.1. Multa diaria de 0,5% (сiпсо decimos рог cento) sobre о valor total do Сопtгаtо,
pelo descumprimento de obrigayoes fixadas.

12.1.2. Advertencia, multa de 1 О % (dez рог сепtо) sobre о valor total do Сопtгаtо е
suspensao temporaria do direito de licitar е contratar сот о CONTRATANTE е pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
по caso de iпехесщ:ао total ou parcial do objeto. sem prejuizo das demais cominayoes
legais.

12.1.3. Imреdimепtо de licitar е de contratar сот а Аdmiпistгщ:ао pubIica е pessoas
jшidiсаs pela mesma cOlltroladas Oll suЬvепсiопаdаs. pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,

епquапtо perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida а
геаЫlitас;ао регапtе а pr6pria autoridade que aplicou а penalidade, garantido о direito а
ampla defesa е contradit6rio. qlIando:
12.1.3.1.Deixar de аssiпаг о Сопtгаtо;

12.1.3.2.Ensejar о геtагdаmепtо da execuc;ao do objeto do Pregao;
12.1.3.3.Nao mапtivег а proposta, iпjustifiсаdаmепtе;
12.1.3.4.Comportar-se de modo iпidбпео;
12.1.3.5.Fizer declarac;ao falsa:

12.1.з.6.Соmеtег fraude fiscal: е

12.1.3.7. F alhar ou fraudar па execuyao do Contrato.

\ А _ л,''""" "
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12.2. Comprovado impedimento ou reconhecida for9a maior ou caso fortuito, devidamente
justificado e aceito pelo CONTRATANTE, ficara a CONTRATADA isenta das penalidades.
12.3. As san90es previstas no subitem 12.1.2. serao aplicadas sucessivamente. iniciando-se
peia mais branda e culminando na mais severa.

12.4. A san9ao de impedimento de licitar e contratar com a Administra9ao publica podera ser
aplicada El CONTRATADA juntamente com a de multa prevista no subitem 12.1.2.

12.5. As penalidades de multa deverao ser recolhidas no prazo maximo de 15 (quinze) dias

contados da data de sua notifica9ao, podendo a autoridade competente determinar seu
desconto diretamente das quantias por ventura devidas ao contratado.

13 _ CLAuSULA OECIMA TERCEIRA - OO CANCELAMENTO OO CONTRATO
13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa e ao contradit6rio. sera o contrato rescindido nas
seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das condi90es constantes neste Edital, em seus Anexos e no
pr6prio Contrato;

13.1.2. For a CONTRATADA declarada inid6nea para licitar ou contratar com a

Administra9ao, 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 contratar com a Administra9ao nos
termos do artigo 7° da Lei Federal n.o 10.520. de 17 de julho de 2002.

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

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

justificar tai conduta. devendo anula-Io por i1egalidade, de oficio ou por provoca9ao de
qualquer pessoa. mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes nao terao direito El indeniza9ao em decorrencia da anula9ao do

Contrato. ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos
que tiver suportado no cumprimento do aven9ado.

13.3. A comunica9ao da rescisao ou anula9ao 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 endere90 da CONTRATADA. a
comunica9ao sera feita por meio do Diario Oficial ou Jornal de Grande circula9ao. por
duas vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato. a contar da
ultima publica9ao.

13.4. Independentemente das previsoes retro indicadas, a CONTRATADA podera solicitar a

1'\ /"\ __A P-._.
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rescisao do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou fon;a
maior, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a
perfeita execu9ao contratual.

14 _ CLÀUSULA DECIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
E LEGISLAQÀO APLlCÀVEL

14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracteriza9ao da execu9ao do objeto,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obriga96es ora contraidas,

integram este Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencial n°. 2/2016 e, em
especial, a proposta de pre90 e os documentos de habilita9ao da CONTRATADA.
14.2. A execu9ao do Contrato sera disciplinada pelas disposic;6es legais e regulamentares

aplicaveis às obriga96es ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de
21/06/1993. Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, e Decreto Municipal n.o 023/2007, de
27103/2007.

15 _ CLÀUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO COMPETENTE:

15.1. As quest6es decorrentes da execu9ao deste Contrato. que nao possam ser dirimidas

administrativamente. serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um 56 efeito, às quais, depois de lidas. sao
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO. e pelas
testemunhas abaixo.

Mercedes - PR, 22 de janeiro de 2016.
r
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CONTRATANTE

8r1.860935
CONTRATltA

Testemunhas:
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Elsa Will Tutui
RG n° 5.725.228-6

RG n° 7.785.147-0
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