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Pelo presente instrumento, o Município de Mercedes. pessoa juridica de díreito público
interno, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 555. Estado do Paraná, neste ato representada por
sua Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi. brasileira, casada, inscrita no CPF sob nO
886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade nO 5.107.835-7 SSP/PR. residente e
domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331. Centro, CEP 85998-000, na Cidade de
Mercedes, Estado do Paraná. a seguir denominada de CONTRATANTE, e a empresa M A
Treinamentos LIda ME, inscrita no CNPJIMF nO. 13.570.768/0001-42. com sede na Rua
Zulmir Longhi, nO 111, Jardim Santa Maria, CEP 85.903-180, na Cidade de loledo, Estado do

Paraná, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. Maria José Andreacci
Zuleger, inscrita no CPF sob nO 856.008.149-68, portadora da Carteira de Identidade RG nO
6.020.031-9 residente e domiciliada na Rua Zulmir Longhl nO 111 Jardim Santa Mana. l E
85.903-180, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATADA, a
seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos
termos

da

Lei

nO

8.666/93

e

Legislação

pertinente.

atendendo

a

necessidade

da

Administração Geral, assim como pelas condições do Edital de Dispensa nO 14/2016 pelos
termos da proposta da contratada datada de 26/04/2016 e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos. obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente contrato, tem por objeto a prestação de
serviços de coaching de equipes. confomne descrito na Cláusula Segunda do presente
Termo Contratual
Parágrafo primeiro - A CONTRATADA declara ter condições de prestar os serviços em
estrita observãncla com o indicado na Documentação levada a efeito pelo Edital de liCitação,
através do Dispensa nO 14/2016. do Município de Mercedes, Estado do Paraná. devidamente
homologada pela CONTRATANTE. em 26/04/2016.

Parágrafo segundo - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins
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de direito. obrigando as partes em todos os seus termos. as condii(oes expressas no
Dispensa nO. 14/2016. juntamente com seus anexos e a proposla da CONTRATADA.

CLAuSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL: Pela presla<;:ao dos servi<;:os do objeto
ora conlralado. a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA 0 valor de R$ 8 000.00 (oito mil
reais). conforme descrito a seguir:

Prestacao de servicos de Coaching de Eguipes
Carga horaria total: 28 (vinte e oito) horas
Carga horaria semanal: 3.5 (tres horas e meia)
Dia da semana: Dia a definir
Periodo: Maio a Junho de 2016

Publico alvo: Equipe de lrabalho da Secretaria de Assistencia Social. Iideres de grupos;
turma com ale 20 (vinte) participanles

Valor maximo: R$ 8.000.00 (oito mil reais)

Valor total do objeto: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

CLAuSULA TERCEIRA - CONDICOES DE PAGAMENTO: 0 pedido de pagamenlo devera
ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado. A Nota Fiscal
correspondenle devera conler 0 numero do Edilal e assinalura do responsavel pela Secrelaria
licllanle em seu verso. bem como apresenlar os dados bancarios necessarios para que 0
Municiplo de Mercedes efelue os pagamentos devldos ao fornecedor.
Paragrafo primeiro - Alendendo ao disposto na NPF n° 95/2009. da Coordena<;:ao da Receila
do ESlado

do

Para na.

lodas

as

opera<;:6es de

venda

de

mercadorias/produlos

para

a

Administra<;:ao Publica deverao. OBRIGATORIAMENTE. ser realizadas mediante a emissao
de Nola Fiscal elelr6nica (NF-e).
Paragrafo segundo - Em

havendo atraso de pagamenlo dos credilos resultanles do
fornecimenlo. sera acrescido ao valor da respecliva nola fiscal 0 equivalente a 0,05% por dia
ulil de alraso. a lilulo de compensa<;:ao e penaliza<;:ao.

CLAuSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presenle
conlralo correrao a conta dos seguintes recursos da dola<;:ao or<;:amenlaria:

02.012.08.244.0013.2053 - Gera<;ao de Trabalho e Renda.
Elemento de despesa: 33903905
Fonte de recurso: 505

02.012.08.244.0013.2057 - Programas, Projetos e Servi<;os de Prote<;ao Social Basica.
Elemento de despesa: 33903905
Fonte de recurso: 936

CLAuSULA QUINTA - REAJUSTE DE PRECOS: 0 pre<;:o conlralado nao sofrera qualquer
reajusle duranle a vigencia da conlrala<;:ao.
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CLÂUSULA SEXTA - PRAZO E CONDIC;ÖES DE ENTREGA: 0 objeto sera executado pela

empresa ganhadora de mediante assinatura do competente instrumento contratual. devendo,
a partir da assinatura do mesmo, iniciar imediatamente suas atividades para a execuyào do
objeto. que sera devidamente fiscalizado por representante da Secretaria de Assistência
Social.

CLÂUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILlDADES DAS PARTES: Constituem
direitos da CONTRATANTE receber 0 objeto deste Contrato nas condiyöes avenyadas e da
CONTRATADA perceber 0 valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Paragrafo Primeiro - Constituem obrigayöes da CONTRATANTE:
a. Efetuar 0 pagamento ajustado, e

b. Dar a CONTRATADA as condiyöes necessarias a regular execuyào do Contrato.
Paragrafo Segundo - Constituem obrigayöes da CONTRATADA:
a

Prestar 0 fornecimento do objeto na forma ajustada.

b. Atender aos encargos trabalhistas. prevldenclarios. fiscais e comerciais decorrentes
da execuyào do presente contrato,

c.Manter durante toda a execuyào do Contrato. em compatibilidade com as obriqacöes
por ela assumidas, todas as condiyöes de habilitayào e qualiflcayào eXlgldas na
licitayào.

d. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execuyào do Contrato, documentos
que

comprovem

estar

cumprindo

a

legislayào

em

vigor

quanto

as

obrigayöes

assumidas na Iicitayào, em especial quanto a regularidade fiscal, encargos sociais.
trabalhistas. previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

CLÂUSULA

OITAVA

INADIMPLEMENTO

-

SANC;ÖES

CONTRATUAL:

Pela

ADMINISTRATIVAS
inexecuyào

total

PARA
ou

parcial

0
do

CASO
Contrato.

DE
0

Municipio podera garantida a prêvia defesa. aplicar a CONTRATADA as sanyöes previstas no
art. 87 da Lei n° 8.666/93. sendo que em caso de multa esta correspondera a 1,0% sobre 0
valor do Contrato

CLÂUSULA NONA - SUBCONTRATAC;ÀO: A CONTRATADA nào podera ceder ou
subcontratar com terceiro 0 fornecimento do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA - RESCISÀO: 0 presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisào administrativa prevista no art. 77 da Lei n.o 8.666/93.
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CLĂUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLAGĂO APLlCĂVEL: o presente instrumento

contratual rege-se pelas disposi90es expressas na Lei n.o 8.666/93, e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se-Ihe supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposi90es de direito privado.

CLĂUSULA DECIMA SEGUNDA - TRANSMISSĂO DE DOCUMENTOS: A troca eventual de
documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, sera feita atraves de
protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova da entrega de documentos ou
cartas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DURACĂO: O presente Contrato tera vigencia ate 26 de
junho de 2016.

CLĂUSULA DECIMA QUARTA: Os casos omissos serăo resolvidos a luz da Lei n.o 8.666/93,
e dos principios gerais de direito publico.

CLĂUSULA DECIMA QUINTA - PRAZO DE EXECUCĂO: O prazo de execu9ăo do presente
contrato e de 02 (dois) meses.
Paragrafo

Primeiro:

A

execu9ăo

e

fiscaliza9ăo

do

ObJeto

deste

contratu

serau

u"

responsabilidade do representante da Secretaria de Assistencia Social.
Paragrafo Segundo: O Municipio 'ica desobrigado da execuăo total do contrato caso
năo haja a real necessidade de consuma do objeto.

CLĂUSULA DECIMA SEXTA - FORO COMPETENTE: Fica eleito o foro competente da
Comarca de Marechal Cândido Rondon, estado do Parana, para dirimir duvidas ou questoes
oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes datam e assinam o presente Instrumento
Contratual. obrigando-se por si e por seus sucessores ao bom e fiei cumprimento do presente
contrato, em 02 (duas) vias de igual leor e forma, e rubricadas para todos os fins de direito, na
presen9a das testemunhas abalxo.
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