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Município de Mercedes

Estado do Paraná

Contrato nO 19812017

--------�_. - PUBLICADO -
PUBLICADO

DATA.

ÓRGÃO: _

PÁGINA. _

N° EDIÇÃO' _

I I
DATA. ( (

DIÁRIO OFICIAL ELETRóNlCO

IJJWW.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO:__-----

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

MERCEDES E A EMPRESA JORGE NICOLAU

54573521968.

Contrato n.o 198/2017

Identificação: 2982017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representada por sua Prefeita, Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nO. 886.335.359-04, portador da Carteira de Identidade nO,

5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Jorge

Nicolau 54573521968, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.O

24.069.459/0001-00, isento de inscrição estadual, com sede na Rua Carlos Pierozan, n°. 122, CEP

85.802-320, Bairro Neva, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada por seu

representante legal, Sr. Jorge Nicolau, residente e domiciliado na Rua Carlos Pierozan, nO. 122, CEP

85.802-320, Bairro Neva, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, portador da Carteira de

Identidade nO. 3.938.531-7, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n.o 545.735.219-68, 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, 72/2017 da proposta da

contratada, datada de 27/07/2017, 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 o desenvolvimento de curso de arte e

cultura, tipo dança de rua, a ser disponibilizado para alunos que participam das atividades da Casa

da Cultura do Município de Mercedes, de acordo com as características e demais condições

definidas no Edital de Pregão n.o 72/2017 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:



2.I.Pcla cxccul'ao do objcto ora Contratado, 0 CONTRATANTE paganj a CONTRATADA 0 valor
dc R$ 13.896,96 (trczc mil, oitoccntos c noventa c scis reais c nOVCnta c seis ccntavos), conformcdescrito a seguir:

Cantrata n° 198/2017

Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Valor por hora:

Valor semanal:
centavos)

Valor mensal:
Valor anual:

seis centavos)

R$ 36,19 (trinta e seis reais e dezenove centavos)
R$ 289,52 (duzcntos c oitcnta c novc rcais c cinqucnta c dois

R$ 1.158,08 (um mil, ccn'o c cinqucnta c oito rcais c oito ccntavos)
R$ 13.896,96 (trczc mil, oitoccntos c noVcnta c scis rcais c noVcnta c

QUANTIDADE

384 horas

VALOR UNITARIO DO
OBJETO

R$ 36, 19/hora

2.2. No prcl'o acima rctratado cstao computados, aJem do 1ucro, todas as dcspcsas c custos Como
frctc, scguro, tributos dc qualqucr naturcza c todas as dcmais dcspcsas, dirctas ou indirclas,rclacionadas COm 0 fomccimcnto do objcto da prcscntc Iicital'ao.

- �- -

VALOR TOTALDO
OBJETO

R$ 13.896,96

2.3. Rcssalvada a ocorrencia dc dcscquiJibrio cconamico financciro dcvidamcntc comprovado, naohavcr. duranlc 0 prazo dc vigencia dcstc Contrato qua1qucr rcajustc dc prcl'o.
3 - CLAuSULA TERCEIRA_ DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1. 0 COntrato tcn, vigencia dc 12 (dozc) mcscs, findando cm 08 dc agosto dc 2018.
4 - CLAUSULA QUARTA _ DESPESA:

4.1. As dcspcsas dccorrcntcs da prcscntc aquisil'ao corrcrao por Conta da scguintc dotal'aoon;:amentaria:

02.005.13.392.0005.2023
Cidadii.

Elemcnto de despcsa:
Fonte de recurso:

- Manutenl'ao das Atividades do Centro Cultural e Biblioteca
33903905

505,000

5 - CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO:

5.1 0 pcdido dc pagamcnto dcvcr. scr dcvidamcntc instruido com Nota Fiscal rcfcrcntc ao
fomccimcn'o cfctuado. A Nota Fiscal correspondcntc dcvcni Contcr 0 ntimcro do Edilal e assinaturado responsavel pela Secretaria licitante em seu verso.

5.1.1 Os pagamenlos serao cfctuados cm conformidadc com as horas cfctivamen 'c
trabalhadas, cm conformidade Com 0 calcndario dc atividadcs da Secrctaria inlercssada no
objcto, considcrando periodos de ferias, rcccssos ou outros dc mcsma natureza.
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5.2 Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, à epoca correspondente, nào

apresentar comprovac;:ào re1ativa a manutenc;:ào da regu1aridade fisca1, prevista no subitem 11.5 do

edita1

5.3 0 pagamento sera efetuado mensa1mente, em ate 30 (trinta) dias da execuc;:ào dos servic;:os,

mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correc;:ào

monetaria a ser ca1cu1ada com base na variac;:ào do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimp1emento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os va10res correspondentes a

mu1tas ou indenizac;:òes devidas pe10 fornecedor.

5.5 0 pagamento efetuado nào isentara 0 fornecedor das responsabi1idades decorrentes do

fornecimento.

6 - CLA.USULA SEXTA - DA EXECU<;ÀO DOS SERVI<;OS:
6.1 A prestacào dos servicos iniciarâ a partir de agosto de 2017 (dois mil e dezessete). mediante a

assinatura do instrumento contratua1, conforme cronograma de atividades da Secretaria de Educac;:ào

e Cu1tura do Municipio de Mercedes, acompanhando eventuais recessos e periodos de ferias dos

a1unos, em conformidade com as indicac;:òes constantes do Anexo 1 - Memoria1 Descritivo do Edita1

6.1.1. 0 Municipio fica desobrigado da execu�ào total do objeto, caso nào haja a rcal

necessidade do mesmo.

6.2 No caso de nào cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para a prestac;:ào dos

servic;:os, nos termos das previsòes deste Edita1 e de seus Anexos, 0 fornecedor devera providenciar

a substituic;:ào do objeto, no prazo mâximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da

notificac;:ào, sem onus para 0 Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da ap1icac;:ào das penalidades

cabiveis.

6.3 0 objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93.

7 - CLA.USULA SETIMA - OBRIGA<;ÖES DO CONTRATANTE:

7.1. Sào obrigac;:òes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informac;:òes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a

ser solicitados pe10s empregados do fornecedor;

7.1.2. Efetuar 0 pagamento devido pe10 fornecimento do objeto 1icitado, desde que

cumpridas todas as exigências deste Edita1, seus Anexos e do Contrato;
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7.1.3. Vistoriar o objeto da licita<;:ao, a fim de verificar sua compatibilidade corn a

especifica<;:ao tecnica constante do instrumenta convocat6rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obriga<;:oes da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execu<;:ao do contrato, em compatibilidade corn as obrigayoes

assumidas, todas as condi<;:oes de habilita<;:ao e qualifica<;:ao exigidas na licitayao;

8.1.2. Indicar o responsavel por representa-Ia na execu<;:ao do Contrato, assim coma a(s)

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

8.1.3. Efetuar os servicos dentro das especificacoes e/ou condicoes constantes do Edital de

Pregao e em seus Anexos;

8.104. Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontrata<;:oes nao autorizadas pela municipio de Mercedes;

8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATA 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 TRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclama<;:oes 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 servi<;:o que constitui o objeto no prazo e forma ajustados, mantendo espayo

fisico no Municipio de Mercedes, assim coma materias, equipamentos e profissionais

adequados e suficientes;

8.1.9. Manter, durante a vlgencia do contrato, em compatibilidade corn as obriga<;:oes

assumidas, todas as condi<;:oes de habilita<;:ao e qualifica<;:ao exigidas no Pregao.

9 - CLĂUSULA NONA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga<;:oes SOClalS

previstos na legisla<;:ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio corn o

Municipio de Mercedes;



P�5/9
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - .

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br 1

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 198/2017

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na legislayao

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 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 prevenyao,

conexao ou continencia; e

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

adjudicayao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podera onerar 0 objeto

deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a qualquer vincul0 de

solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veiculayao de publicidade acerca do Contrato, salvo

se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA DECIMA - OBRIGA<;6ES GERAIS DO CONTRATADO

10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de pessoal

da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confianya, durante a

vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculayao de publicidade acerca deste Contrato,

salvo se houver previa autorizayao do CO TRATA TE.

11 - CLAuSULA DECIMA PRIMElRA - DAS ALTERA<;6ES CONTRATUAIS:

11.1. 0 preyO contratado nao sofreni qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da

data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposiyao 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 frayao.

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

inicialmente deverao ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de

DecomposiVao de Prec;os a ser confrontada com a Planilha de Composiyiio de Custos

apresentada quando da realizayao da respectiva Licitayao.

11.2. 0 prazo de durayao para a execuyao do objeto, que e originalmente de 12 (doze) meses,



podera ,е, revisto па, hip6teses е forma а que аlude о ап. 57, inciso 11, da Lei 8.666, de 21 de jипЬоde 1993.
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Municipio de Mercedes
Estado do Рагапа

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

11.2.2 А ехеси,ао е fiscal iza,ao do ОЬjeto deste contrata seraa de respansaЫ 1 idade da(а)
Secretario(a) de Educayao е Cultura.

12 - СLЛUSULА DECIMA SEGUNDA _ DAS PENALIDADES:
12.1 А Cantratada, tatal ои parcialmente iпаdiшрlепtе, estara sujeita а aplica,aa das ,"П,ое,
previstas nos arts. 86, 87 е 88 da Lei по 8.666/93, е art. 70 da Lei 10.520/2002, а saber:

12.1.1 Advertencia, nas hip6teses de execuyao irregular de que пао resulte prejuizo para оfornecimento;

12.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decinlOS por cento) do valor do contrato por dia de
atraso injustificado па providencia necessaria, е de 1 % por dia ap6s о 300 dia de atraso,
acumulada сот as multas cominat6rias abaixo:

12.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas
medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos е, па sua
reincidencia, esse percentual sera de .1 0% (dez por cento);

12.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas /1ip6teses de
inexecuyao total, сот ou sem prejuizo para о епtе publico сопtrаtапtе.

12.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar ет licitayao por prazo пао superior а 2
(dois) anos, entre outras, по caso de iпехесщао total ou parcial do objeto;

12.1.4 Impedimento de licitar е contratar сот а Administrayao, е descredenciamento do
Cadastro Municipal de Fornecedores, реl0 prazo minimo de 2 (dois) anos е maximo de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, пао celebrar о
contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da ехесщао de seu objeto;

12.1.4.3 Nao mantiver а proposta;

12.1.4.4 Falhar gravemente па execuyao do contrato;
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12.1.4.5 Na reilera�ilo exeessiva de mesmo eomporlamemo ja punido ou omissilo deprovidencias para reparayao de erros.

Contrato n° 198/2017

Municipio de Mercedes
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12. I. 5 Decl ara�ilo de inidoneidade para liei lar e eomralar eom a AdminiSlra�ilo PUb1 iea,
enquanlo perdurarem os mOlivos delerminames da puni�ilo ou ale que seja promovida a
reabilila�ilo peranle a pr6pria aUloridade que aplieou a penalidade, emre OUlras, nas seguimeship6teses:

12.1.5. I Apresemar doeumema�ilo falsa exigida para o eel1ame;
12.1.5.2 Comportar-se de modo inid6neo;

12.1.5.3 Cometer fraude fisca1;

12.2 Na apliea�ilo de san�ilo sera assegurada a observāneia do eomradil6rio e da ampla defesa, bem
eomo, a possibilidade de reeurso/pedido de reeollsidera�ilo, na forma do afl. 109 da Lei ll. o8.666/93.

12.1.5.4 Fraudar na execuyao do COntrato.

12.3 As san�6es devera ser aplieadas eom a observāneias dos prinClp10S da razoabilidade eproporeionalidade, ā Visla da nalureza e gravidade da infra�ilo eome.ida.

12.4 Comprovado impedimenlo ou reeonheeida for�a maior ou easo fOfluilO, devidamemejUSlifieado e aeeilo peia Adminislra�ilo Publiea, Iieara o fOrneeedor isemo das penalidades.
12.5 As san�6es advefleneia, de suspensilo de lieilar e eonlralar eOm a Ad/lliniSlra�ilo Pllbliea, de
impedimenlo de Iieilar e eonlratar e de declara�ilo de inidoneidade, poderilo ser aplieadas aoforneeedorjunlamenle eom a de mulla previsla no subilem 12. 1.2.

12.6 As penalidades de mu!ta deverilo ser salisfei las no prazo maximo de I 5 (q uinze) dias eomados
da dala de sua nOliliea�ilo, podendo a aUloridade eompelenle delenninar seu deseonlo direlamemedas quantias porventura devidas ao Contratado.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA _ DA RESCISA.O Do CONTRATO
13.1. Ressalvado o direilo a ampla defesa e ao eonlradil6rin. sera o eamralo reseindido nasseguintes hip6teses:

13.1.1. Deseumprimemo das eondi�6es eonslames neSle Edital, em seus Anexos e no pr6prioContrato;

13.1.2. For a CONTRATADA declarada inid6nea para liei'ar ou eOlllralar eom a
Administra�ilo, nos termos do afligo 87, ineiso IV, da Lei Federal n. o 8.666. de 2 1 de j unho de

p' ..J/956 8000 CEP 85 998-000 - Mercedes ..aFl'K.'Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 32 b- _ CNPJ 95.719.373/0001-23
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13.1.3 . For a CONTRAfADA impedida de I iei lar e eonlralar eom a Adminislra,.o nos lermosdo artigo 70 da Lei Federal n. o 10.520, de 17 de ju1ho de 2002.

13.2. O CONTRATANTE poderà reseindir o Conlralo em faee de razòes de inleresse pùblieo,
derivadas de falo supervenienle devidameme eomprovado, pertinenle e sufieieme para jusllfiear lal
eondula, devendo anulà-Io por Ilegalidade. de ofieio ou por provoea,ào de qualquer pessoa,mediante ato escrito e fundamentado.

13.2. l. As proponenles nào lerào direi lo à indeniza,ao em deeorreneia da anula,ào do
Conlralo, ressalvado o direilo do eonlralado de boa-fè de ser ressareido pelos eneargos quetiver suportado no cumprimento do avenyado.

13.3. A eomuniea,ao da reseisào ou anula,ao do Comralo deverà ser feila pessoalmeme, ou porcorrespondència com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de ser ignorado, ineerto ou inaeessivel o enderel'o da CONTRA1ADA, a
eomuniea,ao serà feila por melo do Diàrio Ofieial ou Jomal de Grande eireulal'ao, por duas
vezes eonseculivas, considerando-se reseindido ou anulado o eontralo, a eonlar da ùltimapublicayào.

13.4. Independenlememe das prev,soes relro indieadas. a CONTRAIADA poderà solieilar a
reselsao do Comralo na oeorreneia de falo supervenienle deeorreme de caso fortuilo ou for,a maior,
devidamente eomprovado e aeeito pelo CONTRATANTE, e que venha eomprometer a perfeilaexecuyào Contratua1.

13.5 Fieam expressameme reeonheeidos os deireitos da Adminlstral'.o no caso de reseisaodecorrente da inexecuyào tota1 ou parcia1 por parte da CONTRATADA.

14 - CLÀUSULA DÈCIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DOCONTRATO E LEGISLAC;ÀO APLICAVEL

14.1. Para todos os efeitos de dlreito e para melhor earaeterizal'ao da exeeul'ào do objelo. bem COmo
para definir proeedlmentos e normas deeorrentes das obrigal'òes ora eonlraidas, inlegram esle
Conlralo os doeumenlos do Edltal de Pregao Preseneial n'. xx/20 17 e, em espeeial, a proposla de
preyo e os documentos de habilitayào da CONTRATADA.

14.2. A exeeul'ao do Contralo serà dise ip I i nada pei as d ispos i I'òes Iegais e regulamenlares apl i eàveis
as o brlgal'òes ora eomraidas, espeeialmeme a Lei Federal n.' 8.666, de 21106/1993, lei Federal n. o
10.520, de 17/07/2002, e Decreto Municipal 11.°023/2007, de 27/0312007.

15 - CLAUSULA DltCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:
l 5.1. As questòes deeorremes da execul'ao deste Contralo , q ue nao possam ser dirimi das
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Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

adminislra'ivamenle, semo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Ciindido
Rondon-PR, com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contrato n° 198/2017

E, para firmeza e validade do gue foi pactuado, lavrou-se o presente Conlralo em 02 (duas) vias de
igual leor e forma, para gue surtam urn só efeilo, às guais, depois de lidas, sào assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

�. 7�c� ,
ullIcipio ue lVJerc

CONTRATANTE

Mercedes - PR, 08 de agosto de 2017.
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Testemunhas:

��.GilSOn Backes
RG n° 6.236.284-7 Vilson Martins

RG n° 4.491.835-8
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