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Estado do Parana

Contrato n° 260/2019
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CONTRATO  DE  FORNECIMENTO#RESTACAO
DE  SERVICOS  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  0
MUNIcipI0   DE   MERCEDES   E   A   EMPRESA
ARRIAS & FRANCA LTDA MF.

Contrato n.0 260/2019
Identificacao: 3602019

0  Municipio  de Mercedes,  pessoa juridica de  direito pdblico  intemo,  com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representado por sua Prefeita,  a Exma.  Sra.  C]eci  M.  Rambo  Loffi,  brasileira,  casada,  residente e
domiciliada  na  Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do
Parana, inscrita no  CPF sob n°.  886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°.  5.107.835-
7,  a seguir denominado  CONTRATANTE, e a empresa Arrias & Franca Ltda ME, pessoa juridica
de  direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob n.° 04.141.199/0001-29,  com  sede na Av.  Cerro Azul,  n°.
1253,  loja 22,  CEP 87.010-055, Jardim Novo Horizonte, na Cidade de Maringa,  Estado do Parana,
neste  ato  representada por  seu  s6cio  administrador  Fabio  Arrias,  residente  e  domiciliado  na Av.
Cerro Azul,  n°.1200,  apto  703,  CEP  87.010-055,  Jardim Novo  Horizonte,  na Cidade  de Maringa,
Estado  do  Paraha,  portador  da  Carteira  de  Identidade  n°.  6.894.006-0,  expedida  pela  SSPITR,
inscrito no CPF sob n.° 024.500.749-02, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam
firmar o presente  Contrato,  mos termos da  Lei n.°  8.666/93  e  Legislacao  pertinente,  das  condig6es
do Pregao Presencial n°.  80/2019 da proposta da contratada, datada de  18/09/2019, e das clausulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigae6es e responsabilidades das partes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJETO:
I.I        Constitui    objeto    do    presente    instrumento    contratual    a    prestapao    de    servi9os    de
monitoramento   por   cameras   (CFTV),   compreendendo   locagao   de   equipamentos,   instalapao,
operapao e treinamento, visando compor sistema de seguranga na area urbana da sede do Municipio
de Mercedes, de acordo com as especificag6es e demais condig6es definidas no Edital de Pregao n.°
80/2019 e em seus Anexos.

2 -CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR CONTRATUAL:
2.1.Pela execngao do objeto ora contratado,  o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor
de RS  140.312,00 (cento e quarenta nil, trezentos e doze reais), conforme descrito a seguir:
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Item Qtd Descri¢ao RS Unit RS Total

I I
Servico     de      Implantacao     do     sistema     de

8.312,00 8.312,00monitoramento.

2 12
Locagao     e     Manutengao     do     sistema     de

11.000,00 132.000,00monitoramento.

140.312,00

2.2. No prego  acima retratado estao  computados,  al6m do  lucro, todas as despesas  e custos  como
frete,  seguro,  tributos  de  qualquer  natureza  e  todas  as  demais  despesas,  diretas  ou  indiretas,
relacionadas com o fomecimento do objeto da presente licitapao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequili'brio econ6mico-financeiro devidamente comprovado, nao
havera durante o prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de preco.

3  -  CLAUSULA  TERCEIRA  -  DOS  PRAZOS  DE  EXECUCAO  I  DE  VIGENCIA  D0
CONTRATO:
3.10 prazo de execugao do contrato e de  12  (doze) meses, iniciando-se na data de assinatura deste
instrunento, podendo ser prorrogado nas hip6teses e forma a que alude o art.  57, 11, da Lei  8.666,
de 21  dejunho de  1993.

3.2 0 prazo de vigencia do contrato 6 o prazo de execucao acrescido de 30 (trinta) dias, e podera ser
prorrogado nas hip6teses e forma a que alude o art.  57,11, da Lei 8.666, de 21  de junho de  1993.

4 - CLAUSULA QUARTA -DESPESA:
4.1.  As   despesas   decorrentes   da   presente   aquisigao   correrao   por   conta   da   seguinte   dotapao
or9anentata:

02.009.15.452.0008.2041 -Manuten9ao dos Servi¢os Pdblicos.
Elemento de despesa:             3390397799
Fonte de recurso:                     505

5 -CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO:
5.1   0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter o niinero do Edital e assinatura
do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso.

5.2  0 pagamento  devera  ser efetuado  em ate  30  (trinta) dias  da data da conclusao  do  Servico de
Implantapao do sistema de monitoranento, mediante emissao da respectiva nota fiscal. Os servicos
de Locapao e Manutencao do sistema de monitoramento serao pagos em  12 (doze) parcelas mensais
de igual valor, ate o dia 10 (dez) do mss seguinte ao da prestacao dos servigos.

5.2. I A mora injustificada sujeitafa o Municipio de Mercedes ao pagamento de correcao
monetaria a ser calculada com base na variagao do IPCA-IBGE verificada entre a data
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em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.3  0  Municipio  de  Mercedes  podera deduzir do  montante  a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.4   0   pagamento   efetuado   nao   isentara   o   fomecedor   das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

6 -CLAUSULA SEXTA-DO FORNECIMENTO DO 0BJETO
6.\  0  i;ornecimenlo  do  objeto  deverd  se  dar  em  ate  90  (noventa)  dias,  a  contar  da  emissao  e
remessa da competen[e Ordem de Servico.

6.\.1   0   obje[o   deverd  ser   ins[alado   no   Municlpio   de   Merc?des,   nps   lo.cats/endere.co.s
indicados  ;o  I;ermo  de  Referencia,  sendo  que  a  ref;erida  inslalacdo  deverd  s?r_ age:idada
com responsdvel do Setor de TI de  Municipio, pelo fone  (45)  3256-8034, com Marcelo e/ou
Edson.

6.I.2   A   instalaqdo   do   objelo   deverd   ser   efieluada   no   hordrio   |e   fxp_e4i?nte__d~e.S!?
municipalidade  (de  segunda  a  sexta-i;eira,  das  08:00  as  12:OOF  e_ das  !3.:3.0  as  17:00h),
sendo que a mesma deverd ser acompawhada por represenlante do Setor de TI.

6.1.3.  Excepcionalmente,  mediante  requerimento  fundamentado  e  deferido  pela autoridade
competente do Municipio, podera o prazo de execucao do objeto ser prorrogado.

6.2 0 objeto sera recebido mos termos do art. 73 da Lei n.° 8.666/93.

6.3  No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigencias pactuadas para o fomecimento,

o      ::osvit:e¥c:: daas s:5:y;:Sue::o d:;teoEj:jt:,I nd:  ;frc£:Ca:a:;i:  Sdeeus] 5An(eqxu:2e;  a:a:,eccef:traddoesvedr:
recebimento da notificapao,  sem Onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicapao
das penalidades cabiveis.

7 - CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
7. I . Sao obrigag6es do CONTRATANTE:

7.1.1  Prestar as informap6es e os esclarecimentos  atinentes ao  fomecimento que venham a
ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

7.1.2 Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3.   Vistoriar   o   objeto   da   licitapao,   a   fim   de   verificar   sua   compatibilidade   com   a
especificapao t6cnica constante do instrunento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLAUSULA 0ITAVA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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8. I . Constituem obrigap6es da CONTRATADA:

8.1.I  Manter durante  toda a execngao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigap6es
assunidas, todas as condiq6es de habilitapao e qualifica9ao exigidas na licitapao;

8.1.2  Indicar  o  responsavel  por  represents-la  na  execucao  do  Contrato,  assim  como  a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

8.I.3  Fomecer  o  objeto  dentro  das  especifica96es  e/ou  condic6es  constantes  do  Edital  de
Pregao e em seus Anexos;

8.1.4   Executar   diretamente   o   Contrato,    sem   transferencia   de   responsabilidades   ou
subcontratap5es nao autorizadas pelo Municipio de Mercedes;

8.1.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretanente 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   reclamac6es   a  respeito   da  qunlidade   e
desempenho do objeto fomecido;

8.1.7 Comunicar por escrito o CONTRATANTE qunlquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessdrio.

9   -   CLAUSULA   NONA   -   OBRIGACOES   SOCIAIS,   COMERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FORNECEDOR:
9.1. Adicionalmente, devefa a CONTRATADA:

9.1.1    Responsabilizar-se   por   todos   os   encargos   previdenciarios   e   obrigag6es   sociais
previstos  na  legislapao  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  salda-los  na  6poca
pr6pria,  vez  que  os  seus  empregados  nao  manter5o  nenhum  vinculo  empregatieio  com  o
Municipio de Mercedes;

9.1.2 Responsabilizar-se por todas as providencias e  obrigap6es estabelecidas na legislapao
especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da esp6cie, 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
prevengao, conexao ou continencia; e

9.1.4Assunir,  ainda,  a responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
adjudicapao do objeto deste Pregao.
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9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao  CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto
deste    Contrato,    renunciando    a    CONTRATANTE    expressamente    a    qualquer    vinculo    de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. i expressamente proibido ao fomecedor a veiculagao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver previa autorizagao do Municipio de Mercedes.

10 -CLAUSULA DECIMA -OBRIGAC6ES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

10. I . I  i expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Prefeitura do Municipio  de Mercedes,  ou que  nela ocupe cargo de confianga, durante a
vigencia deste Contrato;

10.1.2.   i   expressamente   proibida,   tamb6m,   a   veiculapao   de   publicidade   acerca   deste
Contrato, salvo se houver previa autorizapao do CONTRATANTE.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS:
11.1. 0 prego contratado nao so fred qualquer reajuste pelo periodo de  12 (doze) meses a contar da
data  da  assinatura  do  contrato,   salvo  necessidade  de  recomposicao  do  equilibrio  econ6mico-
financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com docunentos
que  efetivamente  comprovem  a  necessidade  do  reajuste,  expresso  em  reais,  observado  o  padrao
monetato oficial, inclusive para frag5o.

11.1.1.  Em caso de prorrogagao,  ap6s  12  (doze) meses,  o preco contratado podera ser revisto
com base no indice oficial utilizado pela CONTRATANTE, o IPCA-IBGE.

11.I.2.  A execu9fro  e  fiscalizapao  do  Objeto  deste  contrato  serao  de  responsabilidade  do(a)
Secretdrio(a) de Planejamento, Administrapao e Finan9as.

12 -CLAUSULA DECIMA SHGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1  A  Contratada,  total  ou  parcialmente  inadimplente,  estara  sujeita  a  aplicagao  das  sang6es
previstas mos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei  10.520/2002, a saber:

12.1.1  Advertencia,  nas  hip6teses  de  execucao  irregular  de  que  nao  resulte  prejui'zo para o
fomecimento;

12.I.2  Multa morat6ria de  0,5%  (cinco  decimos por cento)  do  valor do contrato por dia de
atraso  injustificado  na  providencia  necessdria,  e  de  1%  por  dia  ap6s  o  30°  dia  de  atraso,
acumulada com 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  transtomos  significativos e, na sun
reincidencia, esse percentual sera de  10% (dez por cento);
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12.I.2.2  multa  de  10%  (dez  por cento)  do  valor total  do  contrato,  nas  hip6teses  de
inexecapao total, com ou sem prejuizo para o ente pdblico contratante.

12.1.3   Multa   cominat6ria   de   5%   (cinco   por   cento)   do   valor   total   do   contrato   por
descumprimento de obrigapao que nao constitua mora;

12. I .4 Suspensao temporaria do direito de participar em licitapao por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no caso de inexecucao total ou parcial do objeto;

12.1.5  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administrapao,  e  descredenciamento  do
Cadastro  Municipal  de  Fomecedores,  pelo  prazo  minimo  de  2  (dois)  anos  e  maximo  de  5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.5.1   Convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  nao  celebrar  o
contrato;

12.1.5.2 Eusejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto;

12.1.5.3 Nao mantiver a proposta;

12.1.5.4 Falhar gravemente na execucao do contrato;

12. I .5.5 Na reiterapao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omissao de
providencias para reparapao de erros.

12.I.6  Declarapao  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administrapfro  Pdblica,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punicao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
hip6teses:

12.1.6.1  Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

12. i .6.2 Comportar-se de modo inid6neo;

12. I .6.3 Cometer fraude fiscal;

12.1.6.4 Fraudar na execugao do contrato.

12.2 Na aplicapao de sangao sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa, bern
como,  a  possibilidade  de  recurso/pedido  de  reconsideragao,  na   forma  do  art.   109  da  Lei   n.a
8.666/93.

12.3   As   sanc6es   devefa   ser   aplicadas   com   a  observancia   dos   principios   da  razoabilidade   e
proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infra9ao cometida.
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12.4   Comprovado   impedimento   ou   reconhecida   forca   maior   ou   caso   fortuito,   devidamente
justificado e aceito pela Administrapao Pdblica, ficara o fomecedor isento das penalidades.

12.5 As sanc6es advertencia,  de  suspensao de  licitar e  contratar com a Administrapao  Pdblica, de
impedimento  de  licitar  e  contratar  e  de  declarapao  de  inidoneidade,  poderao  ser  aplicadas  ao
fomecedor juntamente com a de multa.

12.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da data de sun notificapao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente
das quantias porventura devidas ao contratado.

•      ::.i.CEis¥aivuaE; :Edfr[e¥oAaTE:;1:'¥e:aDeA :oE::n[t:aAd36E:, €e:r:R£::ato  rescindido  nas
seguintes hip6teses :

13.I.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
Administrapao, mos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.° 8.666, de 21  de junho de
1993;

13.I.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrapao mos termos
do artigo 7° da Lei Federal n.0 10.520, de  17 de julho de 2002.

13.2.  0  CONTRATANTE  podera  rescindir  o  Contrato  em  face  de  raz6es  de  interesse  pdblico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta,  devendo  anula-lo  por  ilegalidade,  de  oficio  ou  por  provocapao  de  qualquer  pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.I.  As  proponentes   nao  terao   direito   a   indenizapao   em   decorrencia  da  anulapao  do
Contrato,  ressalvado  o  direito  do  contratado  de  boa-fe  de  ser ressarcido  pelos  encargos que
tiver suportado no cumprimento do avencado.

13.3. A comunicacao  da rescisfo  ou anulacao  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  endereco  da  CONTRATADA,  a
comunicapao sera feita por meio do Didrio  Oficial  ou Jomal  de Grande circulapao, por duas
vezes  consecutivas,  considerando-se  rescindido  ou  anulado  o  contrato,  a  contar  da  dltima
publicapao.

13.4.   Independentemente  das  previs6es   retro   indicadas,   a   CONTRATADA  podefa  solicitar  a
rescisao do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forca maior,
devidamente  comprovado  e  aceito  pelo  CONTRATANTE,  e  que  venha  comprometer  a  perfeita
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execucao contratunl.

13.5   Ficam   expressamente   reconhecidos   os   direitos   da   Administrapao   no   caso   de   rescisao
decorrente da inexecugao total ou parcial por parte da CONTRATADA.

t4OriTck4gsEu=£G[DSEicAlcTo fpuL£EitE-L DOs  DOcuMENTOs  INTEGRANTEs  DO
14. I . Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizagao da execueao do objeto, bern como
para  definir  procedimentos  e  normas  decorrentes  das  obrigap6es  ora  contraidas,  integran  este
Contrato os documentos  do  Edital de Pregao Presencial n°.  80/2019 e,  em especial, a proposta de
preeo e os documentos de habilitacao da CONTRATADA.

14.2. A execuc5o do Contrato sera disciplinada pelas disposi96es legais e regulamentares aplicaveis
ds obrigap6es ora contraldas, especialmente a Lei Federal n.a 8.666, de 21/06/1993,  Lei Federal n.0
10.520, de  17/07/2002, e Decreto Municipal n.° 023/2007, de 27/03/2007.

14.3    0s    casos    omissos    regular-se-ao    pelos    preceitos    de    direito    ptiblico,    aplicando-se,
supletivanente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposic6es de direito privado, na
forma do artigo 54, combinado com o artigo 55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.° 8.666/93.

1S -CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO COMPETENTE:
15.I.   As   quest6es   decorrentes   da   execucao   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 fimeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de
igul  teor  e  foma,  para  que  sutam  urn s6  efeito,  as  quais,  depois  de  lidas,  sao  assinadas  pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

kk.d4/hapi.?
CONTRATANTE

-PR,1° de outubro de 2019.

-Efan9a   I  a `

CONTRATADA
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