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TERMO DE CONTRATO N.° 283/2018 (4913) 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 23/2018 – PROCESSO N.º 185/2018 

 

 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 

celebram o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA e a 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – CAMPUS 

DE UNIÃO DA VITÓRIA.  

 

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público, com sede à rua Dr. Cruz 

Machado, nº 205, nesta cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 

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, 

simplesmente denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa/instituição 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - UNESPAR, 

situada na Praça Coronel Amazonas, s/n, Centro de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 05.012.896/0005-76, neste ato representado pelo seu Reitor, Sr. ANTÔNIO 

CARLOS ALEIXO, portador da cédula de identidade n.º 3.613.989-7/SSP-PR, inscrito no CPF/MF 

sob n.º 544.114.919-15, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 23/2018, mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 - Contratação de Instituição de Ensino para a execução do projeto intitulado “Projeto Digitalizar” a 

fornecer consultoria e realizar serviços de digitalização, instrumentalização, recuperação, 

preservação e organização do acervo do arquivo da Prefeitura Municipal de União da Vitória, 

contribuindo para a preservação do seu material. 

 

1.2 – Os serviços serão realizados por até 08 (oito) bolsistas selecionados pela Instituição de Ensino, 

sob a supervisão dos coordenadores responsáveis pelo projeto: Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski 

e Everton Carlos Crema. 

 

1.3 – Os trabalhos serão executados de acordo com a demanda da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória, sendo a separação e identificação de documentos; higienização e reparo; digitalização 

fotográfica; recorte e melhora digital da imagem; elaboração de instrumento de pesquisa; 

organização digital do acervo; acondicionamento físico documental. 

 

1.4 – A digitalização dos documentos poderá ser fotográfica ou por meio da utilização de scanner, 

dependendo do estado de conservação do documento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Fundamenta-se este contrato na Dispensa de Licitação n. º 23/2018 – PMUVA – Processo n. 

º 185/2018, na Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da 

Contratada. 

 

Artigo 24 da Lei 8.666/93 – É dispensável a licitação: 
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XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL, DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 - O valor global do presente contrato será de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), que será 

pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil do mês correspondente, 

sendo 08 (oito) bolsas mensais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 300,00 (trezentos 

reais) mensais para despesas com aquisições de materiais de trabalho, reposição e treinamento, 

conforme especificado abaixo: 

 

Item Descrição Valor mensal Valor Total 

1 
08 (oito) Bolsistas selecionados pela 

Instituição de Ensino 
R$ 3.200,00 R$ 38.400,00 

2 

 

Despesas, aquisições de materiais de 

trabalho, reposição e treinamento 
R$ 300,00 R$ 3.600,00 

Valor total máx. mensal: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) R$ 42.000,00 

 

3.2 - No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do 

processo licitatório e o número do contrato que a originou; 

 

3.3 - O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado diretamente em conta corrente 

bancária da Contratada, até o 10º (décimo) dia útil do mês correspondente, após a aceitação das 

faturas pela fiscalização do Contratante, e que deverão corresponder aos serviços efetivamente 

prestados, faturas essas que deverão ser apresentadas ao Gestor do Contrato, a partir do primeiro 

dia útil subsequente ao da execução dos serviços; 

 

3.4 - O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou 

encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da fatura correta. 

 

3.5 - Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste; 

 

3.6 - O custeio para a execução do objeto do presente contrato é proveniente de Recursos Federais, 

Dotação Orçamentária 2.006.3390.39 - 1000 - 51/2018   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACAO 2.007.3390.39 - 1000 - 73/2018   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 

FINANÇAS  
 

CLÁUSULA QUARTA – DO MATERIAL PRODUZIDO  

4.1 - O professor orientador poderá publicar os resultados do trabalho em eventos, livros e periódicos 

de natureza científica, comercial e/ou de divulgação. 
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4.2 – Qualquer trabalho acadêmico de pesquisa, consulta pessoal ou pública e eventuais publicações 

que se utilizem do trabalho a ser realizado no Projeto Digitalizar por professores ou acadêmicos 

bolsistas, devem citar no referido projeto a Prefeitura Municipal de União da Vitória e a UNESPAR – 

Universidade Estadual do Paraná – Campus de União da Vitória, respeitados os direitos autorais do 

Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada e diária, conforme a demanda 

requisitada pela Contratante; 

5.2. A Instituição contratada será inteiramente responsável pelas despesas com funcionários, 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, tributários e contratuais; 

5.3. O licitante contratado deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos 

solicitados pela Prefeitura Municipal relacionados à execução dos serviços, levando ao conhecimento 

da Secretaria Municipal de Administração qualquer alteração pertinente às suas atribuições, por mais 

simples que seja o fato novo. 

5.4. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização do 

recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades apontadas. A 

fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

a. Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 

b. Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular execução do contrato. 

c. Acompanhar, supervisionar, coordenar e fiscalizar a execução do Plano de Trabalho para a 

execução do Projeto; 

d. Repassar à Instituição, respeitadas as suas disponibilidades financeiras e orçamentárias, os 

recursos especificados no Plano de Trabalho; 

e. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, através da Secretaria Fiscalizante (Secretaria 

Municipal de Administração), para emitir o Termo de Cumprimento dos Objetivos alcançados; 

 

 

6.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a. Prestar o serviço na forma ajustada; 

b. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução 

do presente Contrato; 

c. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente dispensa de 

licitação; 

d. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação; 

e. Disponibilizar a infraestrutura da Instituição para a execução do presente instrumento; 

f. Zelar pelo cumprimento do cronograma; 
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CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL 

7.1 - As sanções contratuais serão a advertência, multa, suspensão temporária de participação em 

licitação, impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e 

declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorra infração a quaisquer das cláusulas 

deste Contrato e/ou quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 

 

8.2 - A CONTRATADA, reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

9.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações e pelos preceitos de Direito 

Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

10.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, será feita 

através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos 

ou cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.1 – Adjudicado o objeto da presente licitação o mesmo deverá ser executado de acordo com o a 

metodologia descrita no Projeto Digitalizar, anexo ao presente processo; 

11.2 – A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

conferência por representante da Administração da Contratante. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 

8.666/93). 

11.3 – A execução dos serviços será no período matutino e vespertino, sendo reservado um dia para 

trabalho interno no mesmo horário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

12.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura do presente instrumento, podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante acordo prévio 

entre os partícipes, constituindo-se as alterações ajustadas em objeto de Termos Aditivos, sendo 

parte integrante deste para todos os efeitos e direitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS 

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos Princípios Gerais de 

Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
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14.1 - A publicação do presente Termo de Contrato será efetivada por extrato em Diário Oficial do 

Município, às expensas da CONTRATANTE. 

 

 

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), 03 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 

CONTRATADA 

UNESPAR - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PARANÁ – CAMPUS DE UNIÃO DA 

VITÓRIA 

Antônio Carlos Aleixo 

 CONTRATANTE 

HILTON SANTIN ROVEDA  

RG nº 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF/MF nº 030.419.409-30 

 

 

  

Testemunhas: 

 

  

   

Assinatura e CPF  Assinatura e CPF 


