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C01:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MERCEDES E A EMPRESA HORST & RIBEIRO
LTDA.

Contrato n.o 79/2016
Identificação: 1792016

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. na 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPFIMF sob nO
886.335.35-04, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Horst e Ribeiro Ltda..
pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ sob nO. 22.351.140/0001-47, com sede na
Rua Deonato Schwab, nO. 1157, apto. 13, CEP 85.960-000, Bairro Universitário, na Cidade de
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato representada por sua sócia
administradora, Sra. Ana Luiza Ribeiro Horst, residente e domiciliada na Rua Deonato
Schwab, na. 1157, apto. 13, CEP 85.960-000, Bairro Universitário. na Cidade de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 001.843.524,
expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob na. 064.329.414-74. 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 na. 28/2016 da proposta da
contratada, datada de 09/03/2016, 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 terapia
ocupacional, para atendimento a munícipes integrantes do programa 'Casa Protegida',
coordenado pelo CRAS. bem como atendimento a alunos que frequentam a Classe Especial,

disponível na Escola Municipal Tiradentes. no Município de Mercedes, de acordo com as
características e demais condições definidas no Edital de Pregão n.o 28/2016 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$ 32.640,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais), conforme descrito a
seguir:

Carga horária:
32 (trinta e duas) horas semanais, sendo 16 (dezesseis) horas para
atendimento aos integrantes do programa 'Casa Protegida', e 16 (dezesseis) horas para

atendimento aos alunos da rede municipal de ensino que apresentem alguma deficiência;
Horário:

Diurno, sendo:
_ segunda-feira e quinta-feira:
atendimento às famílias do programa 'Casa Protegida';
_ terça-feira e sexta-feira: atendímento aos alunos da rede pública municipal de ensino que
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Local:

Residencial, quando se trata do atendimento aos integrantes do programa 'Casa

necessitam do atendimento

Protegida'; sala de aula destina a Classe Especial, na Escola Municipal Tiradentes

Valor por hora:

R$ 17,00 (dezessete reais)

Valor total:

R$ 32.640,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais)

Valor mensal:

R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais)

2.2. No pre<;o acima retratado estao computados, ahm 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 licita<;ao.

2.3. Ressalvada a ocorr€mcia de desequilibrio econ6mico financeiro devidamente

comprovado, nao havera durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de
pre<;o.

3 _ CLAuSULA TERCEIRA - OA VIGENCIA 00 CONTRATO:

3.1. 0 Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, findando em 11 de mar<;o de 2017.
4 _ CLAuSULA QUARTA - OESPESA:

4.1. As despesas decorrentes da presente aquisi<;ao correrao por conta da seguinte dota<;ao
or<;amentaria:

02.012.08.244.0013.2055 - Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS.
Elemento de Oespesa:
Fonte de recurso:

33903905
934

Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

33903905
000

02.005.12.367.0004.2016 _ Manutem;ao e Revitalizaao da Educaao Especial.
5 _ CLAuSULA QUINTA - PAGAMENTO:

5.1 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
servi<;o prestado. A Nota Fiscal correspondente devera conter 0 numero do Edital e assinatura

do responsavel pela Secretaria Iicitante em seu verso, bem como apresentar os dados
bancarios necessarios para que 0 Municipio de Mercedes efetue os pagamentos devidos ao
fornecedor.

5.1.1 Os pagamentos serao em conformidade com as horas efetivamente
trabalhadas, em conformidade 0 cronograma de atividades das secretarias

interessadas no objeto, considerando periodos de ferias, recessos ou outros da
mesma natureza.

5.1.2 Serao descontadas do valor mensal global as horas nao laboradas pelos

profissionais empregados pela CONTRATADA para realizarem 0 atendimento nas
datas e horarios especificados no Termo de Referencia.
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5.2 Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, à època correspondente, nao
apresentar comprova«ao relaliva a manuten«ao da reguiaridade fiscal. previsla no subilem
11.5 do edital

5.30 pagamento esta previsto para ser efetuado atè 0 10° (dècimo) dia do mês subsequente
ao da presta«ao do servi«o. mediante apresenta«ao de documento hàbil para formaliza«ao do
referido pagamento.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de
correc;ao monetaria a ser ca\cu\ada com base na variac;ao do \GP-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 indenizac;öes devidas pelo fornecedor.

5.5 0 pagamento efetuado nao isenlarà 0 fornecedor das responsabilidades decorrenles do
fornecimento.

6 _ CLAuSULA SEXTA - OA EXECUC;ÂO OOS SERVIC;OS:

6.1A preslac;ao dos servi«os iniciarà a partir de man;o de 2016 (dois mil e dezesseis). 0 servi«o
prestado pela empresa vencedora serà conforme cronograma de atividades desenvolvido pela
Secretarla de Assistência Social. em conjunto com a Secretaria de Educac;ao e Cullura do
Municipio.

6.1.1. Equipamentos e demais materiais que forem necessanos para a plena
prestac;ao dos servic;os serao de responsabilidade da CONTRATADA.

6.1.2 0 Municipio fica desobrigado da execuGao total do objeto, caso nao
haja a real necessidade do mesmo.

6.2 No caso de nao cumprimento ou inobservância das eXlgencias pactuadas para a
presta«ao dos servi«os. nos tennOS das previsöes desle Edital e de seus Anexos. 0

fornecedor deverà providenciar a subslilui«M do objelo. no prazo màximo de 10 (dez) dias.
contados do recebimento da notificac;ao, sem önus para 0 Municipio de Mercedes. e sem
prejuizo da aplicac;ao das penalidades cabiveis.

7 _ CLAuSULA SETIMA - OBRIGAC;ÖES 00 CONTRATANTE:
7.1. 5ao obrigac;öes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informac;öes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2. Efetuar 0 pagamenlO devido pelo fornecimento do objeto Iicitado. desde que
cumpridas todas as exigências deste Edita\, seus Anexos e do Contrato;
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7.1.3. Vistoriar o objeto da Iicita9ăo, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especifica9ăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 _ CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obriga90es da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execu9ăo do contrato, em compatibilidade com as
obriga90es assumidas, todas as condi90es de habilita9ăo e qualifica9ăo exigidas na
Iicita9ăo;

8.1.2.

Indicar o responsavel por representa-Ia na execu9ăo do Contrato, assim como

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

8.1.3. Efetuar os servi90s dentro das especifica90es e/ou condi90es constantes deste
Edital de Pregăo e em seus Anexos;

8.1.4.

Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

8.1.5.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao

subcontrata90es năo autorizadas pelo municipio de Mercedes;

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 reclama90es a respeito da qualidade e
desempenho do objeto fornecido;

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

8.1.8.

Prestar o servi90 que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obriga90es
assumidas, todas as condi90es de habilita9ăo e qualifica9ăo exigidas no Pregăo.

9 • CLĂUSULA NONA _ OBRIGAC;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga90es sociais
previstos na legisla<;ăo social e trabalhista em vlgor. obrigando-se a saida-Ios na epoca
pr6pria. vez que os seus empregados nao manterao nenhum vlnculo empregalicio com
o Municipio de Mercedes;

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obriga90es estabelecidas na
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legisla980 especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem
vitimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto Iicitado 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
preven980, conexao ou continencia; e

9.1.4.

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais

resultantes da adjudica9ao 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 veicula9ao de publicidade acerca do Contrato,
salvo se houver previa autoriza98o 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 contrata9ao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confian9a,
durante a vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veicula9ao de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver previa autoriza9ao do CONTRATANTE.

11 _ CLAuSULA OECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 pre90 contratado nao sofrera qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses a

contar da data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposi9ao 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, inclusive para fra98o.

11.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da rela980 que as partes pactuaram

inicialmente dever80 ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de
Decomposi9ao de Pre90s a ser confrontada com a Planilha de Composi980 de Custos
apresentada quando da realiza9ao da respectiva Licita98o.

11.2. 0 prazo de dura<;ao para a execu<;3o do objeto, que e originalmenle de 12 (doze)
meses, podefi3 ser revisto nas hip6teses e forma a que alude 0 art. 57, inciso 11. da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993.
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11.2.1. Ет caso de pгoгroga<;lO. ap6s 12 (doze) meses. о рге<;о contгatado podera ser
revisto сот base по indice oficial utilizado pela CONTRATANTE, о IGP-M.
11.2.2 А ехесu<;эо е fisсаlizа<;эо do Objeto deste contrato sегэо de responsabilidade
da Sra. Andrea Regina Alves Hahn, Secretaria de Assist€тcia Social, е do Sr. Gilson
Backes. Secretario de Еduса<;эо е Cultura.

12 _ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12.1. А CONTRATADA, garantida а ampla defesa е о contradit6rio. esta sujeita as seguintes
penalidades:

12.1.1. Multa diaria de 0,5% (cinco decimos рог cento) sobre о valoг total do Contrato.
pelo descumprimento de obriga<;oes fixadas.

12.1.2. Adveгtencia, multa de 10 % (dez рог cento) sobre о valor total do Contrato е

susрепsэо tempoгaria do direito de \icitar е contratar сот о CONTRATANTE е pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas. ре\о prazo de ate 2 (dois) anos.
по caso de iпехесu<;эо tota\ ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais comina<;oes
legais.

12.1.3. Impedimento de licitar е de contгatar сот а Аdmiпistга<;эо pubIica е pessoas
juridicas pela mesma contгoladas ou subvencionadas, pelo pгazo de ate 5 (cinco) anos,

enquanto peгduraгem os motivos deteгminantes da рuпi<;эо ou ate que seja promovida а
геаЫlitа<;эо perante а pг6pria autoгidade que aplicou а penalidade, garantido о direito а
ampla defesa е contradit6rio. quando:

12.1.3.1.Deixar de assinaг о Contгato;

12.1.3.2.Ensejar о retardamento da ехесu<;эо do objeto do Ргеgэо;
12.1.3.3.Nэо mantiver а pгoposta, injustificadamente;
12.1.3.4.Compoгtaг-se de modo iпidбпео;
12.1.3.5.Fizeг dесlага<;эо falsa;

12.1.3.6.Cometeг fгaude fiscal; е

12.1.3.7. Falhaг ou fгaudar па ехесu<;эо do Contгato.

12.2. Compгovado impedimento ou reconhecida for<;a maioг ou caso foгtuito. devidamente
justificado е aceito pelo CONTRATANTE, ficara а CONTRATADA isenta das penalidades.
12.3. As san<;oes pгevistas по subitem 12.1.2. sегэо aplicadas sucessivamente. iniciando-se
pela mais bгanda е culminando па mais seveгa.
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12.4. A san<;āo de impedimento de licitar e contratar com a Administra<;āo publica podera ser
aplicada a CONTRATADAjuntamente com a de multa prevista no subitem 12.1.2.

12.5. As penalidades de multa deverāo ser recolhidas no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da data de sua notifica<;āo, 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 condi<;6es constantes neste Edital, em seus Anexos e no
pr6prio Contrato;

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

Administra<;āo, 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 Administra<;āo 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 raz6es 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 provoca<;āo de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes nāo terāo direito a indeniza<;āo em decorrencia da anula<;āo do

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

13.3. A comunica<;āo da rescisāo ou anula<;āo 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
comunica<;āo sera feita por meio do Diario Oficial ou Jornal de Grande circula<;āo, por
duas vezes consecutivas. considerando-se rescindido ou anulado o contrato. a contar da
ultima publica<;āo.

13.4. Independentemente das previs6es retro indicadas, a CONTRATADA podera solicitar a
rescisāo do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou for<;a
maior, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a
perfeita execuao contratual.

14 _ CLAuSULA OECIMA QUARTA - OOS OOCUMENTOS INTEGRANTES OO CONTRATO
E LEGISLACĀO APucAVEL
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14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizac;ao da execuc;ao do objeto,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigac;oes ora contraidas,
integram este Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencial n°. 28/2016 e, em
especial. a proposta de prec;o e os documentos de habilitac;ao da CONTRATADA.
14.2. A execuc;ao do Contrato sera disciplinada pelas disposic;oes legais e regulamentares

aplicaveis às obrigac;oes 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 _ CLAuSULA DECIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:

15.1. As questoes decorrentes da execuc;ao 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 s6 efeito, às quais, depois de lidas, sao
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.

Mercedes - PR, 11 de man;o de 2016.
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