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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 1198/2019, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa MARCELO JOSUE ROEHRS - ME. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.453.147/0001-30, com sede na RUA RIO 
DE JANEIRO, 1727 - CEP: 85760-000 - centro, na cidade de Capanema/PR, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, 
ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do processo de Pregão nº 
223/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços de supervisão para implementação de ações 
socioassistenciais e socioeducativas de proteção social básica e especial, de acordo com as especificações 
abaixo:   
   
Lote 

Item Código 
 

Especificação Unidade Quantidade Preço 
unitário R$ 

Preço total R$ 

001  1 71712 SUPERVISOR 
1. SUPERVISÃO, ARTICULAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA, VISITAS 
DOMICILIARES, CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DE 
CADASTROS PARA VERIFICAÇÃO DAS ATUAIS 
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS 
INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO PARA 
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL – 
CADÙNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
ABAIXO: 
 
2. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 MESES 
 
3. LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: TODA ÁREA 
TERRITORIAL (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO E/OU EM QUALQUER REGIÃO 
CONFORME A NECESSIDADE. 
 
4. DO PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL QUE POSSUAM PERFIL 
PARA O CADASTRAMENTO E/OU 
RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA. 
 
5. DA CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS NOS 
PERÍODOS MANHÃ E TARDE, INCLUSIVE NOITE E 
EM FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSÁRIO. 
 
6. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: A EMPRESA 
CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 (UM) 
FUNCIONÁRIO, DE ACORDO COM O PERFIL ABAIXO, 
40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, INCLUSIVE EM FINAIS DE SEMANA 
QUANDO NECESSÁRIO, DURANTE TODO O 
PERÍODO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO. 
 
7. DO OBJETIVO:  
 
ARTICULAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO 
ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO 
GOVERNO FEDERAL, ASSUMIR COMPROMISSOS E 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICOS, QUE DEVEM SER 
EXECUTADOS DE FORMA ARTICULADA, ATUAR NO 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

MES 12,00 3.078,33 36.939,96 
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ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE BUSCA 
ATIVA, VISITAS DOMICILIARES, PREENCHIMENTO 
DE FORMULÁRIOS PRÓPRIOS E INSERÇÃO DE 
DADOS EM SISTEMA ESPECÍFICO, COM AS 
ORIENTAÇÕES NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO DA 
SEGUINTE FORMA: 
 
A. SUPERVISIONAR O ACOMPANHAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DAS 
FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA - PBF. 
 
B. SUPERVISIONAR E AVERIGUAÇÃO  AS  
DENÚNCIAS SOBRE RECEBIMENTO IRREGULAR DE 
BENEFÍCIOS. 
 
C. SUPERVISIONAR VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS. 
 
D. SUPERVISIONAR A NOTIFICAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM 
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO 
PROGRAMA. 
 
E. SUPERVISIONAR O MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS 
BENEFICIARIAS NO MUNICÍPIO. 
 
8. DAS FUNÇÕES DO SUPERVISOR: 
 
A.  SUPERVISIONAR E ORIENTAR O 
PREENCHIMENTO OS FORMULÁRIOS COM LETRA 
DE FÔRMA E LEGÍVEL; 
 
B. SUPERVISIONAR OBTENÇÃO FORMALMENTE 
TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
UMA BOA QUALIDADE DO CADASTRO. 
 
C. SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR O 
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA EQUIPE DE 
ENTREVISTADORES E A  CAPACIDADE 
RELACIONAL E DE COMUNICAÇÃO COM AS 
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL, SENSIBILIDADE PARA AS QUESTÕES 
SOCIAIS. 
 
9.REQUISITOS PARA PROVIMENTO DA FUNÇÃO: 
 
A) IDADE: MÍNIMA DE 18 ANOS. 
 
B) INSTRUÇÃO: NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENSINO 
SUPERIOR COMPLETO, EM QUALQUER ÁREA. 
 
C) HABILIDADES: CONHECIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, 
COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES. 
 
9. DAS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA: 
 
A. A REVISÃO CADASTRAL DEVERÃO OCORRER DE 
ACORDO COM A LEI N 10.836 DE 09 DE JANEIRO DE 
2004 DECRETO N 6.135 DE 26 DE JUNHO DE 2007 E 
DECRETO N 5.209 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004; 
 
B. INICIAR OS SERVIÇOS OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO, A PARTIR DA ASSINATURA DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO; 
 
C. GARANTIR A MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS AO 
BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES; 
 
D. RESPONDER POR QUAISQUER DANOS OU 
PREJUÍZOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO 
IRREGULAR DO CONTRATO, CORRENDO ÀS 
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EXPENSAS DA CONTRATADA AS 
CORRESPONDENTES DESPESAS NO TODO OU EM 
PARTE, DE SERVIÇOS EM QUE SE VERIFICAR 
VÍCIOS, DEFEITOS OU INCORREÇÕES DURANTE OU 
APÓS SUA PRESTAÇÃO; 
 
E. RESPONDER POR QUAISQUER ÔNUS, DESPESAS 
E OBRIGAÇÕES, DE NATUREZA TRABALHISTA, 
PREVIDENCIÁRIA, FISCAL, ACIDENTÁRIA E OS 
DEMAIS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, ASSIM 
COMO POR ENCARGOS RELATIVOS À 
ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS 
BENEFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA, 
DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO DO 
PESSOAL QUE VENHA A SER CONTRATADO PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INCLUÍDOS NO OBJETO 
DO CONTRATO; 
 
F. ASSUMIR, TAMBÉM, A RESPONSABILIDADE POR 
TODAS AS PROVIDÊNCIAS E OBRIGAÇÕES 
ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE 
ACIDENTES DE TRABALHO QUANDO, EM 
OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE, FOREM VÍTIMAS OS 
SEUS EMPREGADOS, NO DESEMPENHO DOS 
SERVIÇOS OU CONEXÃO COM ELES. 
 
G. ASSEGURAR TODAS AS CONDIÇÕES PARA QUE 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO FISCALIZE A EXECUÇÃO DO CONTRATO; 
 
H. NÃO TRANSFERIR A OUTREM, NO TODO OU EM 
PARTE, O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, 
SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO; 
 
H. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ MANTER 
ESCRITÓRIO FIXO NO MUNICÍPIO PARA DIRIMIR 
QUAISQUER DÚVIDAS E REUNIÕES QUANDO 
NECESSÁRIAS POR PARTE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL E DOS AGENTES CONTRATADOS.  

                     
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao Pregão nº 223/2019. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 36.939,96 (trinta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais 
e noventa e seis centavos) e o presente contrato não prevê atualização de valores.   

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanha das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, 
através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das 
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 
na aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 

 
PARÁGRAFO SEXTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de 
serviços/materiais constantes neste contrato. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 223/2019 – 
pregão eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos recursos do MDSCF – Programa 1 ª 
Infância no SUAS, Bloco de financ. da proteção social básica e Recursos próprios do Município. Os 
recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 

Conta Órgão/ 
Unidade 

Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2080 

06.005 08.244.0801.2.033 3.3.90.39.05.00 

000 

2090 930 

2100 934 

 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as 
condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do 
Trabalho). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
 
Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados de acordo com a especificação de cada item 
objeto do ANEXO I do edital e da cláusula primeira deste, parceladamente, conforme cronograma da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1394, 
Centro, no Município de Francisco Beltrão – PR, da seguinte forma: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser executados mensalmente, 40 horas semanais nos 
períodos da manhã, tarde, inclusive noite e finais de semana quando necessário e em toda área territorial 
(urbana e rural) do município de Francisco Beltrão e/ou em qualquer região conforme região, nos locais 
indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência do presente termo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, contados a partir da sua assinatura. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.  
A CONTRATADA deverá iniciar os serviços objeto deste termo após a solicitação mediante nota de 
empenho, seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, prazo máximo de 07 (sete) após a assinatura do contrato, a relação dos profissionais de cada item, 
contendo nome completo, formação, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá garantir a manutenção da equipe técnica em 
quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá utilizar profissionais, quando no serviço, devidamente 
habilitados e identificados, conforme dispõem as normas em vigor. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá providenciar os materiais necessários para executar os 
serviços (de acordo com o descrito e solicitado nos itens constantes no ANEXO I do edital e na cláusula 
primeira deste). 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá efetuar a execução do objeto conforme especificações, 
data, local e horário estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a nota de empenho fornecida pelo 
Município.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá responder pelas despesas de salários e vantagens e 
ainda as decorrentes de acidentes de que venham a serem vítimas seus funcionários, quando em serviço. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos ou prejuízos 
provenientes da execução irregular do contrato, correndo às expensas da contratada as correspondentes 
despesas no todo ou em parte, de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou 
após sua prestação. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o 
pagamento de todos os impostos, taxas e ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, 
Estadual e Municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes 
durante a execução do fornecimento e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe 
sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de sua 
execução, desde a origem até sua entrega no local de destino. 
 
PARÁGRAFO NONO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à CONTRATANTE 
a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta licitação. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais 
causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, quando caracterizado a má-fé, o dolo, a negligência ou a 
imperícia profissional de seus funcionários, durante o fornecimento do serviço. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste ato convocatório. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A carga horária mínima de cada serviço deverá ser cumprida 
conforme estabelecido no edital e neste termo. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da 
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento; 
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 
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nº 223/2019 e da Cláusula Primeira deste instrumento; 
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão de 
obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do 
objeto do Contrato; 
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da 
inobservância da legislação em vigor; 
d) atender aos encargos trabalhistas; 
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 
seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;  
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, 
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser 
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 223/2019, durante a vigência do Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA 

 
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste 
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a)  Advertência; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplida; 
c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, 
a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
contratual, exceto prazo de entrega; 
e) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções 
cabíveis. 
f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 
judicial. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
a) infrigência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d)  os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à 
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e 
suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código 
Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

 
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de 
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

 
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município 
de Francisco Beltrão-Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de 
vício insanável. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
nulidade dos atos que diretamente dele dependam. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse 
público ou aos demais interessados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal 
de Francisco Beltrão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a)  “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
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propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e 
autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de 
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a 
partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES 

 
As condições estabelecidas no edital nº 223/2019 – Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela  
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora 
NADIA TERESINHA BONATTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 787.122.629-00 e portadora do RG nº 
4.803.962-6. 

 

O recebimento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 
pela Servidora Flavia Andriza Bedin Tognon, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo CPF nº 
026.751.796-66, telefone (46) 99114-1376. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E DO FORO 
 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 
                                   Francisco Beltrão, 30 de dezembro de 2019. 
                     
            

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADA 

CONTRATANTE  MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

  CPF 023.206.539-02 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  NADIA TERESINHA BONATTO 
 


