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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Contrato n° 200/2017

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

E

A

EMPRESA

TRAVELERS

SEGUROS BRASIL S/A.
Contrato n.O 200/2017

Identificação: 3002017

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 SSPIPR, a segui,r denominado CONTRATANTE, e a empresa Travelers
Seguros Brasil S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.O 09.064.453/0001

56, isenta de inscrição estadual, com sede na Rua Hungria, nO. 1240, 1° andar, CEP 01.455-000,

Bairro Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por
Leonardo Freire de Semenovitch, residente e domiciliado na Rua Hungria, n°. 1240, 1 ° andar, CEP
01.455-000, Bairro Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da
Carteira

de

Identidade

nO.

080.149.10-7,

expedida

pelo

IFP/RJ,

inscrito

no

CPF

sob

n.O

053.221.647-40, 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 n°. 7112017 da proposta da contratada, datada de 28/07/2017, 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 a prestação de serviços de seguro para os

prédios públicos do Município de Mercedes, de acordo com as características e demais condições
definidas no Edital de Pregão n.o 7112017 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:
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2.1.Pela execuyao do objeto ora contratado, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA 0 valor
de R$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais), contemplando os itens descritos a seguir:
ITEM 01 - Sede Administrativa (Prefeitura). Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 555, Centro. Atividade:
Centro administrativo municipal, incluindo estacionamento publico e privado; Construyao s6lida;
Incendio: R$ 3.000.000,00 (tres milhoes de reais); Vendaval: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
Vidros: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Danos Eletricos: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
Conteudo: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 02 - Casa da Cultura. Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 677, Centro. Atividade: aulas, cursos,
palestras e exposiyoes; Construyao s6lida; Incendio: R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais);
Vendaval: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Vidros: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Danos Eletricos:
R$ 100.000,00 (cem mil reais); Conteudo: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
Responsabilidade Civil Operacional: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 03 - Projeto Pb. 'Luz do Amanha'. Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 805, Centro. Atividade:
Centro de oficinas e cursos profissionalizantes; Construyao s6lida; Incendio: R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); Vendaval: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Vidros: R$ 10.000,00 (dez mil
reais); Danos Eletricos: R$

100.000,00 (cem mil reais); Conteudo: R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais); Responsabilidade Civil Operacional: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Franquia
Obrigat6ria.
ITEM 04 - Creche Passinhos do Saber e Playground. Rua Roma, n° 600, Loteamento Groff 11.
Atividade: creche e playground; Construyao s61ida; Incendio: R$ 1.000.000,00 (um milhao de

reais); Vendaval: R$ 200.000,00 (duzento.s mil reais); Danos Eletricos: R$ 10.000,00 (dez mil
reais); Conteudo: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Responsabilidade Civil Operacional: R$
100.000,00 (cem mil reais); Franquia: Obrigat6ria.

ITEM 05 - Pre Escola Municipal Cantinho Feliz. Rua Luiz Lorenzoni, nO 1873, quadra 11,

Centro. Atividade: escola; Construyao s6lida; Incendio: R$ 1.000.000,00 (um milhao reais);
Vendaval: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Danos Eletricos: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Conteudo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Responsabilidade Civil Operacional: R$ 100.000,00
(cem mil reais); Franquia: Obrigat6ria.

ITEM 06 - Escola Municipal Tiradentes e quadra poliesportva. Rua Dr. Oswaldo Cruz, n°
855, Centro. Atividade: escola, com quadra poliesportiva fechada e coberta; Construyao s61ida;
Incendio: R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de reais); Vendaval: R$ 1.000.000,00 (um milhao reais);
Danos Eletricos: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Conteudo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

Responsabilidade Civil Operacional: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 07 - Barracao Parque de Maquinas (Secretaria de Via.;ao, Obras e Servi.;os Urbanos).
Rua Romano Groff, nO 565, Centro. Atividade: Parque de maquinas / garagem publica sem oficina
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de consertos, com refeit6rio; Constru9ào s61ida - constru9ào aberta; Incêndio: R$ 300.000,00
(trezentos mil reais); Vendaval: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Danos Eletricos: R$ 10.000,00
(dez mil reais); Conteudo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 08 - Ginasio de Esportes. Av. Joao XXIII, n° 1145, quadra IV, Centro. Atividade: centro
poliesportivo; Constru9ào s6lida; Incêndio: R$ 1.500.000,00 (um milhào e quinhentos mil reais);
Vendaval: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Danos Eletricos: R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Conteudo: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Responsabilidade Civil operacional: R$ 100.000,00 (cem
mil reais); Franquia: Obrigat6ria.

ITEM 09 - Posto de Saude Arroio Guau. Av. Mal. Cdo. Rondon, Vila Arroio Guau.
Atividade: unidade de saude; Constru9ào s6lida; Incêndio: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
Vendaval: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Danos Eletricos: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Conteudo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 10 - Centro de Saude. Rua Dr. Oswaldo Cruz, Centro, n° 707. Atividade: unidade de
saude; Constru9ào s6lida; Incêndio: R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais); Vendaval: R$
300.000,00 (trezentos mil reais); Vidros: R$ 10.000,00 (dez mil .reais); Danos Eletricos: R$
100.000,00 (cem mil reais); Conteudo: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 11 - Sede Conselho Tutelar e Destacamento de Policia. Av. Dr. Mario Totta, n° 325 e

329, Centro. Atividade: atendimento à municipes; delegacia; conselho tutelar. Constru9ào s6lida;

Incêndio: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Vendaval: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Danos
Eletricos: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Conteudo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Franquia:
Obrigat6ria.
ITEM 12 - Escola Rural Municipal Caetanho Munhoz da Rocha com quadra poliesportiva.

Rua Marechal Castelo Branco. Vila Arroio Guau. Atividade: escola, com quadra polesportiva

coberta; Constru9ào s6lida; Incêndio: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Vendaval: R$
500.000,00 (quinhentos mil reais); Danos eletricos: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Conteudo:
R$ 100.000,00 (cem mil reais); Responsabilidade Civil operacional: R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Franquia: Obrigat6ria.
ITEM 13 - Escola Rural Municipal Jose de Alencar e quadra poliesportiva. Rua Liberdade,

n° 360. Vila Três Irmas. Atividade: escola, com quadra polieportiva coberta e semi-fechada;
Constru9ào s6lida; Incêndio: R$ 1.000.000,00 (um milhào de reais); Vendaval: R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); Danos eletricos: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Conteudo: R$ 200.000,00
(duzentos mil reais); Responsabilidade Civil operacional: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Franquia:
Obrigat6ria.

ITEM 14 - Posto de Saude Três Irmas, Rua Willy Barth, n° 636. Vila Três Irmas. Atividade:
unidade de saude; Constru9ào s6lida; Incêndio: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Vendaval: R$
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50.000,00 (cinquenta miI reais); Danos Eletricos: R$ 50.000,00 (cinquenta miI reais); Conteudo: R$
50.000,00 (cinquenta miI reais); Franquia: Obrigatoria.

ITEM 15 - Sede SEMAE - Av Joao XXIII, n° 672, Centro. Atividade: SEMAE - Serviyo

Municipal de Ăgua e Esgoto; sede administrativa do Sistema de distribuiyao de agua municipal.

Construyao solida; Incendio: R$ 300.000,00 (trezentos miI reais); Vendaval: R$ 200.000,00
(duzentos mil reais); Danos eletricos: R$ 200.000,00 (duzentos miI reais); Conteudo: R$ 10.000,00
(dez mii reais); Franquia: Obrigatoria.
ITEM 16 - Biblioteca Cidda. Rua Monte Castelo, n° 1090. Centro. Atividade: biblioteca;
Construyao solida; Incendio: R$ 300.000,00 (trezentos miI reais); Vendaval: R$ 100.000,00 (cem
mii reais); Danos eletricos: R$ 50.000,00 (cinquenta mii reais); Conteudo: R$ 50.000,00 (cinquenta
miI reais); Franquia: Obrigatoria.

ITEM 17 -Academia da Saude. Rua Joao Pessoa, n° 1081, Centro. Atividade: unidade de saude;

Construyao solida; Incendio: R$ 300.000,00 (trezentos mii reais); Vendaval: R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta miI reais); Danos eletricos: R$ 10.000,00 (dez miI reais); Conteudo: R$ 50.000,00
(cinquenta mii reais); Franquia: Obrigatoria.

ITEM 18 - Brinquedoteca - Rua Luiz Lorenzoni, n° 1845, Centro. Atividade: recreayao infantil;

Construyao solida; Incendio: R$ 300.000,00 (trezentos mii reais); Vendaval: R$ 150.000,00 (centd e
cinquenta miI reais); Danos eletricos: R$ 10.000,00 (dez mii reais); Conteudo: R$ 50.000,00
(cinquenta miI reais); Franquia: Obrigatoria.
ITEM 19 - CAC - Centro de Atendimeto ao Cidadao. Av Dr. Mario Totta, n° 415, Centro.

Atividade: Atendimento aos munfcipes por orgaos diversos; Construyao solida; Incendio: R$
500.000,00 (quinhentos miI reais); Vendaval: R$ 100.000,00 (cem miI reais); Danos eletricos: R$
10.000,00 (dez mii reais); Conteudo: R$ 10.000,00 (dez miI reais); Perda ou pagamento de aiugueI:
R$ 3.000,00 (tres mii reais) mensais, por perfodo indenitârio de 6 (seis) meses; Franquia:

Obrigatoria.
ITEM 20 - Barracao Parque de Maquinas e Horto Municipal (Secretaria de Agricultura,

Pecuaria e Meio Ambiente). Rua Joao Pessoa, n° 136, Loteamento Groff III, Centro. Atividade:
Parque de maquinas / garagem publica sem oficina de consertos; Construyao solida; Incendio: R$
200.000,00 (duzentos mii reais); Vendaval: R$ 200.000,00 (duzentos miI reais); Danos Eletricos: R$
10.000,00 (dez miI reais); Conteudo: R$ 10.000,00 (dez mii reais); Franquia: Obrigatoria.

ITEM 21 - Centro de Eventos Arroio Guau e Bloco Sanitario. Area de Lazer, Rua Mal. Cdo
Rondon. Vila Arroio Guau. Atividade: recreayao; bloco sanitario; Construyao solida; Incendio:

R$ 500.000,00 (quinhentos miI reais); Vendaval: R$ 500.000,00 (quinhentos mii reais); Danos
Eletricos: R$ 10.000,00 (dez mii reais); Conteudo: R$ 10.000,00 (dez miI reais); Franquia:
Obrigatoria.
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ITEM 22 - CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social. Rua Monte Castelo, n° 1101,
Centro. Atividade: atendimento a populayao; Construyao s6lida; Incendio: R$ 300.000,00
(trezentos mil reais); Vendaval: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Danos eletricos: R$ 40.000,00
(quarenta mil reais); Conteudo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Franquia: Obrigat6ria.
2.2. No preyo acima retratado estao 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 fomecimento do objeto da presente licitayao.
2.3. Ressalvada a ocorrencia. de desequilibrio economico financeiro devidamente comprovado, nao
haveni durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de preyo.

3 - CLA.USULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:
3.1. 0 Contrato teni vigencia de 12 (doze) meses, findando em 11 de agosto de 2018.

4 - CLA.USULA QUARTA - DESPESA:
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotayao
oryamenUiria:

02.004.04.122.0003.2007 - Manutenio e Conservaio dos Prediso Publicos.
Elemento de despesa:
3390396904, 3390396905, 3390396906
Fonte de recurso:

. 000, 505

5 - CLA.USULA QUINTA - PAGAMENTO:
5.1 0 pagamento seni efetuado em quatro parcelas de igual valor, ap6s a emissao das referidas
ap61ices de seguro, com os dados bancarios ou boletos necessarios para que 0 Municipio de
Mercedes efetue os pagamentos devidos ao fomecedor.

5.2 Nenhum pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, a epoca correspondente, nao
apresentar comprovayao relativa a manutenyao da regularidade fiscal, prevista no subitem 11.7.

5.3 0 10 (primeiro) pagamento esta previsto para ser efetuado em ate 30 (trinta) dias da data do
assinatura do instrumento contratual, mediante emissao da competente Nota Fiscal e apresentayao
de documento habil para formalizayao do referido pagamento. As demais parcelas serao pagas em
iguais e sucessivos periodos, conforme 0 prazo indicado para 0 pagamento da primeira parcela.
5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyao

moneUiria 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 indenizayoes devidas pelo fomecedor.

Pag 5/12

a Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR:
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

Municipio de Mercedes
Estado do Рагапа

Coпtrato пО 20012017
5.5 О pagamento efetuado пао isепtапi о fomecedor das responsabilidades decorrentes da ехесщ:ао
dos serviyos.

6 - CLAuSULA SEXTA - DA EXECUAO DOS SERVI<;OS:

6.1 А entrega do objeto/prestayao do serviyo por parte da contratada devera se dar а partir emissao
da Ordem de Serviyo, devendo ser efetuada ет ate 5 (cinco) dias ap6s а emissao da referida ordem.
6.2 Todas as despesas que se forem necessacios para а plena prestayao dos serviyos sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

6.4 No caso de пао cumprimento ои inobservancia das exigencias pactuadas para а prestayao dos
serviyos, nos termos das previsoes deste Edital е de seus Anexos, о fomecedor devera providenciar

а substituiyao do objeto, по prazo maximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
notificayao, sem бпus para о Municipio de Mercedes, е sem prejuizo da aplicayao das penalidades
cabiveis.
6.7 О objeto sera recebido nos termos dos arts. 73 а 76 da Lei п.о 8.666/93.

7 - CLAuSULA SETIMA - OBRIGAOES DO CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigayoes do CONTRATANTE:
7.1.1.

Prestar as infQrrnayoes е os esclarecimentos atinentes ао fomecimento que уеnhат а

ser solicitados pelos empregados do fomecedor;
7.1.2.

Efetuar о pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos е do Contrato;
7.1.3. Vistoriar о objeto da licitayao, а fim de verificar sua compatibilidade сот а
especificayao tecnica constante do instrumento convocat6rio е seus anexos.

8 - CLAuSULA OITAVA - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigayoes da CONTRATADA:

8.1.1.
Manter durante toda а ехесиуао do contrato, ет compatibilidade сот as obrigayoes
assumidas, todas as condiyoes de habilitayao е qualificayao e})igidas па licitayao;
8.1.2.

Indicar о responsavel por representa-la па ехесиуао do Contrato, assim сото a(s)

pessoa(s) que, па ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

8.1.3.

Efetuar 08 8erviyos dentro das especificayoes е/ои condiyoes constantes do Edital de

Pregao е ет seus Anexos;
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8.1.4.

Executar diretamente

o

Contrato,

sem transferencia de

responsabilidades ou

subcontratacrōes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

8.1.5.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;
8.1.6.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamacrōes a respeito da qualidade e
desempenho do objeto fomecido;

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 servicro que constitui o objeto no prazo e forma ajustados, mantendo espacro
fisico no Municipio de Mercedes, assim como materias, equipamentos e profissionais
adequados e suficientes;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatipilidade com as obrigacrōes
assumidas, todas as condi9ōes de habilitacrao e qua1ificacrao exigidas no Pregao.

9 - CLAuSULA 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 obrigacrōes SOClalS

previstos na legislacrao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los 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 obrigacrōes estabelecidas na legislacrao
especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus
empregados no ato do fomecimento 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 fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevencrao,
conexao ou continencia; e

9.1.4.

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

adjudical;āO do objeto deste Pregao.
9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao
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transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podeni onerar o objeto
deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fomecedor a veiculaào de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver previa autorizaào do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA DtCIMA - OBRIGAc;ÒES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Deveni a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

10.1.1.

.

E expressamente proibida a contrataào de servidor pertencente ao quadro de pessoal

da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confiana, durante a
vigencia deste Contrato;

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

11- CLAuSULA DtCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAc;ÒES CONTRATUAIS:
11.1. O preo contratado nào sofreni qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposi9ào do equilibrio econòmico

financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com documentos

que efetivamente comprovern a necessidade do reajuste, expresso em reais, observado o padrào
monetl:irio oficial, inclusive para fraào.
11.1.1.

Os dados pertinentes ao restabelecimento da relaào que as partes pactuaram

inicialmente deverào ser demonstràdos por meio do preenchimento de Planilha de

Decomposiào de Preos a ser confrontada com a Planilha de Composiào de Custos
apresentada quando da realizaào da respectiva Licita9ào.

11.2. O prazo de duraào para a execuào do objeto, que e originalmente de 12 (doze) meses,
podeni ser revisto nas hip6teses e forma a que alude o art. 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993.

11.2.1. Em caso de prorrogaào, ap6s 12 (doze) meses, o preo contratado podeni ser revisto
com base no indice oficial utilizado pela CONTRATANTE, o IGP-M.

11.2.2 A execuào e fiscaliza9ào do Objeto deste contrato serào de responsabilidade do(a)
Secretario(a) de Planejamento, Administraào e Finanas.

12. CLAuSULA DtCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12.1 A Detentora, total ou parcialmente inadimplente, estara sujeita à aplicaào das sanòes
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber:
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12.1.1 Advertencia, nas hipóteses de execuao irreguIar de que nao resulte prejuizo para o
fomecimento;

12.1.2 Multa moratória de 0,5% (cinco decimos por cento) do vaIor do contrato por dia de
atraso injustificado na providencia necessária, e de 1% por dia após o 30° dia de atraso,
acumuIada com as multas cominatórias abaixo:
12.1.2.1 muIta de 5% (cinco por cento) do vaIor do total do contrato por faItas

medias, assim entendidas aqueIas que acarretam transtomos' significativos e, na sua
reincidència, ese percentuaI será de 10% (dez por cento);

12.1.2.2 muIta de 10% (dez por cento) do vaIor totaI do contrato, nas hipóteses de
inexecuyao totaI, com ou sem prejuizo para o ente publico contratante.
12.1.3 Suspensao temporária do direito de participar em licitayao por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no caso de inexecuyao totaI ou parciaI do objeto;
12.1.4 Impedimento de Iicitar e contratar com a Administrayào, e descredenciamento do

Cadastro MunicipaI de Fomecedores, peIo prazo minimo de 2 (dois) anos e máximo de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.4.1 ConvQcado dentro do prazo de vaIidade da sua proposta, nao ceIebrar o
contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da execuyao de seu objeto;
12.1.4.3 Nao mantiver a proposta;

12.1.4.4 FaIhar gravemente na execuyao do contrato;

12.1.4.5 Na reiterayao excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissao de
providencias para reparayao de erros.

12.1.5 Declarayao de inidoneidade para Iicitar e contratar com a Administrayao PubIica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniao ou ate que seja promovida a
reabilitayao perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
hipóteses:

12.1.5.1 Apresentar docwnentayào falsa exigida para o certame;
12.1.5.2 Comportar-se de modo inidoneo;
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12.1.5.3 Cometer fraude fisca1;

12.1.5.4 Fraudar па ехесиуао do contrato.

12.2 Na aplicayao de sanyao sera assegurada а observancia do contradit6rio е da ampla defesa, Ьет
сото, а possibilidade de recurso/pedido de reconsiderayao, па forma do art.
8.666/93.

109 da Lei п.О

12.3 As sanyoes devera ser aplicadas сот а observancias dos principios da razoabilidade е
proporciona1idade, а vista da пц.turеzа е gravidade da infrayao cometida.

12.4 Comprovado impedimento ои reconhecida forya maior ои caso fortuito, devidamente
justificado е aceito pela Administrayao РйЫјса, ficara о fornecedor isento das penalidades.

12.5 As sanyoes advertencia, de suspensao de licitar е contratar сот а Administrayao РйЫјса, de
impedimento de licitar е contratar е de declarayao de inidoneidade, poderao ser aplicadas ао
fomecedor juntamente сот а de multa.

12.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas по prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da data de sua notificayao, podendo а autoridade competente determinar seu desconto diretamente
das quantias porventura devidas ао contratado.

13 - CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO
13.1. Ressa1vado о direito а ampla defesa е ао contradit6rio, sera о contrato rescindido nas
seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das condiyoes constantes neste Edital, ет seus Anexos е по pr6prio
Contrato;

13.1.2. For а CONTRATADA declarada iпidбпеа para licitar оu contratar сот а
Administrayao, nos termos do artigo 87, inciso ЈУ, da Lei Federal п.о 8.666, de 21 de junho de
1993;

13.1.3. For а CONTRATADA impedida de licitar е contratar сот а Administrayao nos termos
do artigo 70 da Lei Federa1 п.о 10.520, de 17 de јиЉо de 2002.

13.2. О CONTRATANTE podera rescindir о Contrato ет face de razoes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente е suficiente para justificar tal

conduta, devendo anula-Io por ilegalidade, de oficio ои por provoca9aO de qualquer pessoa,

mediante ato escrito е fundamentado.
13.2.1. As proponentes пао terao direito а indenizayao ет decorrencia da anulayao do
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Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do avenyado.

13.3. A comunicayao da rescisao ou anulayao do Contrato deveni ser feita pessoalmente, ou por
correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereyo da CONTRATADA, a
comunicayao seni feita por meio do Diario Oficial ou Jomal de Grande circulayao, por duas
vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o conttato, a contar da ultima
publicayao.

13.4. Independentemente das preVlsoes retro indicadas, a CONTRATADA podera solicitar a
rescisao do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forya maior,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a perfeita
execuyao contratual.

13.5 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administrayao no caso de rescisao
decorrente da inexecuyao total ou parcial por parte da CONTRATADA

14 - CLAuSULA DtCIMA QUARTA - DOS OOCUMENTOS INTEGRANTES OO
CONTRATO E LEGISLAAO APLICAVEL
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor aracterizayao da execuyao do objeto, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigayoes ora contraidas, integram este
Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencial nO. 71/2017 e, em especial, a proposta de
preyo e os documentos de habilitayao da CONTRATADA.

14.2. A execuyao do Contrato sera disciplinada pelas disposiyoes legais e regulamentares aplicaveis
as obrigayoes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.O 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.o
10.520, de 17/07/2002,. Decreto Municipal n.O 023/2007, de 27/03/2007.

14.2.1. As situayoes que, eventualmente, nao forem contempladas pelo contrato, regular-se-ao

pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposiyoes de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o
artigo 55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.o 8.666/93.

15 - CLAuSULA DtCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:

15.1. As questoes decorrentes da execuyao deste Contrato, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cfu1dido

Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que sejao
E, para firmeza e validade do que foipactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depoi s de lidas, sao assinadas pelas
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representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

UnicliO!J

Mercedes - PR, 11 de agosto de 2017.

Travelers Seguros Brasil S/A.
CONTRATADA

CONTRATANTE

J/JL

Testemunhas:

Vllson Martins
RG n° 4.491.835-8
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