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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE

MERCEnES E A El\fPRESA AUDATEX

BRASIL SERVIÇOS LTI>A

Contrato n°. 84/2017
Identificação: 1842017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua Dl'. Oswaldo Cruz,
11.° 555. Fstado do Paraná, neste :H"

representada pela Prefeita, Sra. Ckci M. Rambo Lom,

brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.o 886.335,359-04. portadora da Carteira de Identidade n.o

5.107.835-7 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff,
CFP

85998-000,

na

Cidade

de

Mercedes,

Estado

do

Paraná,

a

seguir

denominada

de

CONTRATANTE. e a empresa Audatex Brasil Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNP] sob nO. 02.144.891/0001-85, com sede na Av. Maria Coelho Aguiar, nO. 215, 7°

andar. Bloco E, CEP 05.804-900. CenlroEmpresarial de Sào Paulo, Jardim São Luis, na Cidade de
São

Paulo,

Estado

de

São

Paulo.

neste. ato

rcprcst'ntada por

LeUldro Augusto

Catholico.

representante legal, residente e domiciliado na Av, Rnuxinol, nO. 837, apto! 63. CEP 04.516-001,

Bairro Moema, na Cidade de São Paultl, Estado de Sào Paulo, portador da Carteira de Identidade nO.
30.955.187-0, expedida pela SSP/SP. inscrito no CPF sob n°. 222.699.798-93, em conjunto com
Alexandre Ponciano, representante legal, residente e domiciliado na Rua Fabia, n°. 404, apto 107.
CEP 05.051-030, Vila Romana, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira
de Identidade n°. 17.199.599, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nO, 153.177.108-47. a
seguir denominada CONTRATADA. w:ordam e ajustarn firmar o presente Contrato, nos termos da

Lei n." 8.666/93 e Legislação pertinv"te, atendendo a 11\?c,-'ssidade da Administração Geral, assim
como pelas condições do Edital de Dispensa n.

9/:017, pelos termos da rroposta da contratada

datada de 08/03/2017 e pelas chhlsulaS a seguir expressas, definidoras do:" direitos. obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OB.JETO: O presente contrato tem por objeto a :lssinatura de software
de orçamentação eletrônica destinado à reparnçilo <lutornotiva, denominado Sistema Audatex 
Versão

ljgth,

com

vistas.

especialJ !lente.

à

determinação

de

preço

mercado

de

peças

automotivas, conforme relação descrtt:\na Cláusula Segunda do presente 1'c"mo Contratual.

Pág 114

ua D Oswaldo cruZ., 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercades - PRo


e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

Municipio de Mercedes
Estado do Parana
Contrato n° 84/2017
Paragrafo primeiro - A CONTRATA.DA dedara ter condi«oes de prestar os servi«os em estrita

observancia com 0 indicado na Documenta«ao levada a efeito pelo Edital de Licitayao, atraves da
Dispensa n.o 9/2017, do Municipio de Mercedes, Estado do Parana, devidamente homologada pela
CONTRATANTE, em 08/03/2017.

Paragrafo segundo - Integram e cornpletam 0 presente 'l'ermo Contratua1. para todos os tins de
direito, obrigalldo as partes em todos os seus termos. <lS condi«oes exprcssas na Dispensa nO.
9/2017, juntamente com seus anexos c a proposta da CONTRATADA.

CLAIJSlJLA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL: Pela presta9fio do serviyo do objeto
ora contratado. a CONTRATANTE pagani a CONTR.A'TADA 0 valor deR$ 7.992,00 (sete mil,
novecentos e noventa e dois reais), confonne descrito a segllir:
Item

1

Unid

Qtd

unid

1

R$ Total

Descriao
Assinatura de software de or«amenta<;;ao eletronica de peyaf.
automotivas, denominado Sistema Audatex - Versao Light.

7.992,00

Cl.. A.lJSlJLA TERCEIRA - CON])I(:()ES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serao efetuados
atc 0 10') (decimo) dia do mes subsequentc 'lO da cntrega do objeto. mediante apresentayao da
respectiva Nota FiscaI. correspondemc aa periodo em que 0 objeto foi devkL::ente executado.

Paragrafo primeiro - A mora injustiticada sujeitara 0 Municipio de Men:,;Jes ao pagamento de

corrc9ao monernria aser calculada com base na varia9ao do IGP-M veriticn!a entre a data em que

deveria se dar 0 adimplement() e a data em que efeti\'amente ocorreu.

CI.. A.USlJLA Ql.JARTA - RECURSO FINANCEIIO: As despesac:; dc'orrentes do presente
contrato correrao a conta dos seguintcs recursos di.! dota<;ao on;ament{tria:
02.004.04.122.0003.2006 - Aoes da Secretaria de Planejamcnto, Adminis "aao c Finanas.
Elemento de despesa:

33903911

Fonte de recurso:

000,505,510

CLAl!SllLA QUINTA - REAJUSTE DE PRE('OS: 0 pre90 contratadn nao sofrenl qualquer
reajustl:: durante a contrata\=ao.

CLAllSULA SEXTA - PRAZO E CON])I(:OES DE ENTREGA: A prc"

',:50 dos servi<;os pela

empresa ganhadora seni imediata, devendo ser execlltado confmne as necess:jades da Secretaria de

Planejamento Administrayao e Finan<;as. mediante assinatura do competentei:lstmmento contratual.

CLAlJSlJLA SETIMA - DIREITOS E RESI)ONSABILIOADES DAS PARTES: Constituem
direit()$ do CONTRATANTE reccb('r 0 objcto desk C\mtrato nas condiyoes avenadas e da
CON'rRAIADA perceber 0 valor ajustado na forma e prazo convencionados,
Paragrafo Primeiro - Constituem obrigaryoes do CONTR/\TANTE:
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a. efetua1' 0 pagamento ajustado. e

b. dar a CONTRATADA as condi.;òes necessarias à regular execw;:ao do Cont1'ato.
Paragrafo Segundo ...-. Constituem obriga<;òes da CON'TRJ\TADA:

a. prestar 0 fornecimento do obj\.'lO na forma ajustada. mantendo 0 banco de dados de p1'e<;os
de mercado de pe<;as automoti vos devidamente atualizado;

b. atender aos enca1'gos t1'abalhistas, previdendàrios. tiscais e comerciais decorrentes da
execuyao do presente cont1'ato;

c. manter du1'ante toda a execu<;ào do contrato. em compatibilidade com as ob1'igayòes po1' ela
assumidas, todas as condi<;òes {k habilita<;ào e qualifica<;ào exigidas n) licitayào:
d. indicar 0 responsavcl por represenül-la na execm;ao do contrato, assim como a(s) pessoa(s)

que, na ausência do responsavel, poderào substitui-lo;
e. executar diretamente 0 contrato. sem transferência de responsabilidadcs ou subcontratayòes
nào autorizadas pelo CONTRATANl1':;

f. responsabilizar-se por quaisqu\.T danos causados dirClamente' ao C'ONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do förnecimento d " objeto;

g. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRArANTE, obrig,mdo-se
a atender, de imediato. todas as reclama9òes H respeito da qualidade c '.sempenho do objeto
fornecido;

h. apresentar, sempre que solici tado,. durante a cxecu<;ào do COIll ,i

documentos que
comprovem cstar cumprindo a legisla<;ào em vigor quanto às ob': ac;òes assumidas na
licitayào, em especial quanto à regularidade fiscal, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, :fiscais e comerciais.

CLAVSVLA

OITAVA

SAN('ÖES

ADMINISTRATIVAS

PA}{A

0

CASO

DE

INADIMJ>LEMENTO CONTRATl AL: Pela inexecuyao 10tal ou parcial do Contrato, 0
Municipio podeni, garantida a prcvia defes<.l. aplicar à CON'fRATADA as s:':5es previstas no a11.
87 da Lei n.o 8.666/93, sendo que em caso de n1ulta esta correspondera a
()ll,,{) sobre 0 valor do
Contrato.

CLA.USULA NONA - SUBCONTRATA(;'z\O: A CONTRATADA n\) poderà ceder ou
subcontratar com te1'ceiro 0 fornecimento do objeto deste contrato.

CLA.lJSlJLA DEC1MA - RESCISt\O: 0 preS('ilte ('ontrato poderà ser l,<"'cindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 77 e seguintes da ),ei n.o 8.666/93.

Panigrafo iJnico - A CONTRATADA reconhece 05 direitos da CONTR/\TANTE, em caso de
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rescisao administrativa prevista no al1. 77 da Lei n.O 8.666/93.

CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - LEGISLA<:Ao APl,lCAVEL: () presente instrumento
contratual rege-se pelas disposic;oes expressas na Lei n.o 8.666/93, e pelos preceitos de direito
public o, aplicando-se-Ihe

supletivamcnte os

principios da Teoria Geral

dos Contratos e as

disposl(It':'s de direito privado.

CLAVSULA DECIMA SEGUNDA - TRANSMISsAo 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 [ccumentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DURA('Ao: O presente Contrato

vigencia ate 09 de

maryo de 2017.

CLAUSlJLA DECIMA QUARTA: OS casos omissos serao resolvidos it lu

Lei n.o 8.666/93, e

dos principios gerais de direito pubIico.

CLAllSlJLA DECIMA QUINTA - PRAZO nE EXECU<Ao: O prazo de cxecuyâo do presente
contrato e de 12 (doze) meses.

Paragrafo Primeiro: A execw;ao e flscaIizaiio do Objeto deste contrato ser;i{) de responsabilidade
do(a) Secretario(a) de Planejamento, A.dministra<;:iio eFinanps.

CLAVSULA DECIMA SEXTA - FORO COMPETENTE: Fica eleito
Comarca de Marechal Cândido Rondon, estado do Paran{l, para dirimi'

l()fo competente da
}'lvidas ou questoes

oriundas do presente Cont1'ato.

E, por estarem assim justas e contratadas. as partes datmn e assinam c nresente Instrumento
Contratual, obrigando-se por si e por seus sucessores ao hom e fieI Cl) 'rimento do presente
contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e rubricadas para todos ilS fins de direito, na
preserwa das testemunhas abaixo.
Mercedes, 09 ele maro d..: 201 7.

( 1.5-L-. (L / II
ViVlunicfpio de Merce
CONTRATANTE

Vllson Mn:tÎns
RO n° 4.'1(":;5-8
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