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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos
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CNPJ 75.967.760/0001-71
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

TERMO DE CONTRATO Nº 370/2017 (4425)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2017
Contrato Prestação de Serviços que entre si
celebram o Município de União da Vitória e a
Empresa PERFECT PROVEDOR DE INTERNET
LTDA - ME.
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr.
Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito
HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no
CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa PERFECT
PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada na Rua
Quintino Bocaiuva, nº 99, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.493.010/0001-80, neste ato representada pela Sócia
Administradora EDINA APARECIDA BASNIAK RAYZEL DA CRUZ, portadora da cédula de
identidade n° 6.290.346-5 - II/PR, inscrita no CPF sob o nº 965.266.029-91, a seguir denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato nos termos da lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de
1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Pregão Eletrônico
nº 140/2017 – Processo nº 184/2017, em conformidade com o que preceitua a Lei Municipal
nº 4363 de 04 de fevereiro de 2014, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os
contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico no 140/2017 – Processo nº
184/2017 - PMUVA, Lei Municipal n.º 4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 10.520/02,
Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e
nas demais normas legais e regulamentares e na proposta de preços da Contratada.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, homologado pela ANATEL, de acordo
com as necessidades das Secretarias Municipais de União da Vitória - PR e conforme condições,
especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira,
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de
indenização.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços do objeto deste contrato o valor global
de R$ 8.640,00 (Oito mil seiscentos e quarenta reais), conforme detalhado abaixo.
Item

Descrição/Local

Un.

Valor
mensal
(R$*)

Valor total para
24 (vinte e
quatro) meses.
(R$*)

01

Links de acesso à Internet de no mínimo 2
Mbps - Cras Rocio. Rua: Jacob Tereska, nº
247, Bairro: Rocio. Sem locação de
equipamentos, com prazo de instalação de
cinco dias e inclusos todos os materiais e

Mês

75,00

1.800,00
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equipamentos necessários para instalação.
Valor Global Item nº 01 - R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
Item

Descrição/Local

Un.

Valor
mensal
(R$*)

Links de acesso à Internet de no mínimo 2
Mbps - Posto de Saúde do Bela Vista. Rua:
Rolandia, s/nº, Bairro: Bela Vista. Sem
02
Mês
75,00
locação de equipamentos, com prazo de
instalação de cinco dias e inclusos todos os
materiais e equipamentos necessários para
instalação.
Valor Global Item nº 02 - R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
Item

Descrição/Local

Un.

Valor
mensal
(R$*)

Links de acesso à Internet de no mínimo 2
Mbps - Posto de Saúde do São Braz. Rua:
José Rudnicki, nº 470, Bairro: São Braz.
03
Mês
75,00
Sem locação de equipamentos, com prazo
de instalação de cinco dias e inclusos todos
os materiais e equipamentos necessários
para instalação.
Valor Global Item nº 03 - R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
Item

Descrição/Local

Un.

Valor
mensal
(R$*)

Links de acesso à Internet de no mínimo 2
Mbps - Posto de Saúde do São Sebastião.
Rua: Francisco Klaus, nº 300, Bairro: São
04
Mês
75,00
Sebastião. Sem locação de equipamentos,
com prazo de instalação de cinco dias e
inclusos todos os materiais e equipamentos
necessários para instalação.
Valor Global Item nº 04 - R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
Item

Descrição/Local

Un.

Valor
mensal
(R$*)

Valor total para
24 (vinte e
quatro) meses.
(R$*)

1.800,00

Valor total para
24 (vinte e
quatro) meses.
(R$*)

1.800,00

Valor total para
24 (vinte e
quatro) meses.
(R$*)

1.800,00

Valor total para
24 (vinte e
quatro) meses.
(R$*)

Links de acesso à Internet de no mínimo 2
Mbps - Escola Municipal Cel. David
Carneiro. Rua: Joaquim Fernandez Luiz, nº
05
293, Bairro: São Joaquim. Sem locação de
Mês
60,00
1.440,00
equipamentos, com prazo de instalação de
cinco dias e inclusos todos os materiais e
equipamentos necessários para instalação.
Valor Global Item nº 05 - R$ 1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais).
Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas,
impostos, que vier a incidir sobre o objeto.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos serviços
solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR,
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da
Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo;
4.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do
processo licitatório e o número do contrato que a originou;
4.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de
União da Vitória, os pagamentos serão liberados;
4.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
4.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida;
4.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;
4.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento,
sem que isso gere direito a qualquer compensação;
4.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União
da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
4.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS
5.10. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.
2.007.3390.39 - 1000 - 69/2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.006.3390.39
- 1000 - 36/2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.071.3390.39 - 1303 226/2017
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.031.3390.39 - 1000 - 351/2017
MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.023.3390.39 - 1104 - 180/2017 MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL 2.002.3390.39 - 1000 - 5/2017
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
6.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o Termo de Referência –
Anexo “I” deste edital, fixo e irreajustável;
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6.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômico
financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.
6.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar
formalmente a Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à
procuradoria jurídica do município para o devido parecer.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS, LOCAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços serão executados nos locais especificados no Anexo 1 – Termo de Referência,
deste Edital.
8.2. A Contratada deverá prestar serviço de manutenção dos links, que deve atender,
obrigatoriamente, as seguintes condições:
a.

Todos os serviços de manutenção dos links de acesso à Internet são de inteira
responsabilidade da Contratada e devem ser efetuados desde o início até o final do
contrato, bem como estar totalmente cobertos pelo pagamento mensal relativo ao
fornecimento de cada um dos links de acesso, sem quaisquer custos adicionais para o
Contratante;

b.

A Contratada efetuará manutenção corretiva assim que for detectado algum mau
funcionamento de enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma
que voltem a funcionar perfeitamente;

c.

A Contratada realizará o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento
sempre que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a contratada deve
providenciar a sua substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento;

d.

A Contratada responsabilizar-se-á por todos os técnicos que forem realizar manutenção dos
enlaces em qualquer uma das localidades com link de acesso à Internet instalado;

e.

A Contratada garantirá que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre
toda a arquitetura de rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de
responsabilidade da Contratada que integram a modalidade de acesso à Internet.

f.

A Contratada manterá equipe especializada disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

g.

A Contratada deverá instalar, ativar, configurar, efetuar a manutenção e operação dos
equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço.

h.

A Contratada efetuará monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas
de funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de
descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao
Contratante garantindo o padrão de qualidade.

i.

A Contratada indicará preposto na cidade de União da Vitória/PR ou Porto União/SC
(Cidades Gêmeas) para atuar como ponto focal da Contratada e representá-la durante a
vigência contratual, objetivando prestar esclarecimentos e informações pertinentes ao
contrato e ao faturamento, receber e resolver notificações e reclamações, efetuar acordos a
respeito do serviço, dentre outras atribuições, apresentando nome, endereço de e-mail,
telefone fixo e celular, inclusive para os casos de urgência, em observância ao disposto no
art. 68 da lei 8.666/93;
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j.

Quando acionada, a Contratada, deverá dentro do prazo máximo de até 1h30min contados
da abertura do chamado, efetuar os respectivos reparos necessários à regularização do
fornecimento do serviço ora contratado;

8.3. A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Departamento do Núcleo de
Tecnologia (NTI) de Informação da Prefeitura Municipal de União da Vitória, o qual competirá
zelar pela perfeita execução dos serviços, em conformidade com o previsto no edital, no Termo de
Referência e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou
desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATANTE do
sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar
a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do
contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 – Das Obrigações do Contratante:
a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.
9.2 – Das Obrigações da Contratada:
9.2.1. A cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
a. Executar os serviços, conforme disciplinado neste instrumento, na proposta apresentada e
no Instrumento Contratual;
b. Entregar/instalar os equipamentos em prefeitas condições para uso a que se destina no
prazo e em locais determinados pela Contratante, às despesas com instalação no local préfixado ocorrerá por conta da Contrata;
c. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega/execução e manutenção dos equipamentos;
d. Fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o
material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos;
e. Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, sendo que
para tanto as manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em qualquer ônus
para a Prefeitura;
f. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g. Atender prontamente as reclamações da Contratante, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias;
h. Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando
razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela Contratante;
i. Quando acionada, a Contratada, deverá dentro do prazo máximo de até 1h30min contados
da abertura do chamado, efetuar os respectivos reparos necessários à regularização do
fornecimento do serviço ora contratado;
j. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega/instalação dos
produtos objeto desta licitação;
k. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante;
l. Aceitar, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, as alterações de até 25% (vinte
e cinco por cento) que se fizerem necessárias;
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m. Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de
contato entre a CONTRATADA e a Fiscalização da Prefeitura;
n. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
entrega do objeto contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
10.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, pelo período
compreendido entre 14/12/2017 à 13/12/2019 contados a partir da data da assinatura do
presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 57° da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que
mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação.
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes
prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar com o Município de União da Vitória.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
12.1. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte da Prefeitura Municipal, os
seguintes:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c. O atraso injustificado no início do serviço;
d. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal;
e. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial do
objeto contratual, salvo em casos excepcionais quando expressamente autorizado pela Prefeitura
Municipal;
f. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
g. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste contrato;
h. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
i. A dissolução da sociedade;
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j. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como a
sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução
do contrato;
k. Razões de interesse administrativo da Prefeitura Municipal de União da Vitória;
l. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
12.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo,
desde que haja conveniência da Contratante.
a. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer da Assessoria Jurídica e
de autorização escrita e fundamentada da Contratante
b. A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da legislação em vigor.
12.3. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas
plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que a
Prefeitura Municipal de União da Vitória poderá optar pela rescisão do contrato, eximindo-o de
qualquer obrigação residual relacionada ao serviço contratado.
12.4 Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “k” e “l” do item 13.1 desta cláusula, sem que
haja culpa da CONTRATADA, a Contratante ressarcirá os prejuízos devidamente comprovados que
a CONTRATADA houver sofrido, tendo esta, ainda, direito aos pagamentos devidos pela execução
do contrato até a data da rescisão.
12.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de
contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.6 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de rescisão
administrativa do presente contrato, a Prefeitura Municipal de União da Vitória reserva-se o direito
de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS ANEXOS
13.1. Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do
Pregão Eletrônico nº 140/2017, Processo nº 184/2017 e seus anexos, os documentos
relacionados com a fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, as
Especificações do Objeto e demais documentos que integram o processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Caberá a gestão do contrato à Secretaria Municipal de Administração, a quem compete todas
as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:
I - propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;
IV - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas
informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
V - propor medidas que melhorem a execução do contrato.
14.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento do Servidor Artur
Marcos Pavan, inscrito no CPF sob nº 798.616.609-68, cabendo a este o acompanhamento da
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após
conferência prévia do objeto registrado;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na Ata;
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o
estabelecido na Ata;
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IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem
como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à
execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas
contratualmente;
VII - acompanhar a execução da Ata, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o
bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;
VIII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no
objeto ao gestor;
IX - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do objeto;
14.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos.
14.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da
Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao cumprimento
das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de União da
Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.
14.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá quaisquer ônus pela rejeição do
objeto considerados inadequados.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias
para que possa produzir os efeitos legais.

União da Vitória - PR, 14 de dezembro de 2017.

CONTRATADA
EDINA AP. BASNIAK RAYZEL DA CRUZ
RG n° 6.290.346-5 - II/PR
CPF nº 965.266.029-91

CONTRATANTE
HILTON SANTIN ROVEDA
RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR
CPF/MF n.º 030.419.409-30

Testemunhas:

1ª Assinatura

2ª Assinatura

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO
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