
         PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

 

 

        

1 

 

CONTRATO Nº 024/2017 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA FUNDAÇÃO CÂNDIDO 

GARCIA. 

 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, representada 

neste ato pelo Prefeito Municipal Exmo. Sr. DILMAR TÚRMINA, brasileiro, casado, portador do 

RG: 4.194.705-5 – CPF: 580.897.729-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa 

FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.166.662/0001-97, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua Diretora Presidente 

Sra. NEIVA PAVAN MACHADO GARCIA, portadora do RG:10.587.910-5 – 

CPF:220.185.228-68, ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, 

demais disposições legais cabíveis, nos termos da Tomada de Preços nº 001/2017 e pelas 

cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto: Contratação de empresa para dispor estagiários a prestar 

serviços de apoio para esta municipalidade. 

Quantidade 

máxima estimada 

de 

estagiários/bolsas 

30 horas 

Período máximo 

estimado de 

estágio/bolsas 30 

horas 

Valor das bolsas 

30 horas 

Taxa  administrativa por bolsa 

6,5% 

196 24 meses                 R$ 750,00 48,75 

Quantidade 

máxima estimada 

de 

estagiários/bolsas 

20 horas 

Período máximo 

estimado de 

estágio/bolsas 20 

horas 

Valor das bolsas 

20 horas 

Taxa  administrativa por bolsa 

6,5% 

364 24 meses                 R$ 500,00 32,50 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor total do presente contrato é de até R$:350.385,00 

(trezentos e cinquenta  mil trezentos e oitenta e cinco reais), conforme disposto no Edital. 
 

§ 1º. – O pagamento da despesa do presente contrato será efetuado mensalmente, no valor da 

bolsa mais a taxa de administração, até o quinto dia útil, do mês subseqüente, de acordo com 

quantidade de estagiários, e correrá pela seguinte dotação orçamentária:  

03.00 – Secretaria Municipal de Administração;03.01 – Gabinete do Secretário;04.122.00032-

008 – desenvolvimento das ações administrativas;339036.000000 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Física; 

08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 08.01 – Divisão de Educação; 

1236100102.030 – Manutenção do Ensino Fundamental; 339036.000000 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Física; 

08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 08.01 – Divisão de Educação; 

1236100102.030 – Manutenção do Ensino Fundamental; 339036.000000 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Física; 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– Do prazo de vigência do contrato: 

O presente contrato terá vigência até 20 de março de 2019, podendo ser prorrogado na forma 

do artigo 57 da Lei 8666/93.  
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CLÁUSULA QUARTA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio 

econômico-financeiro deste contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - Alem das condições contidas no edital são obrigação das partes: 

5.1) São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato e respectivo 

procedimento licitatório, sem prévia e expressa anuência da Administração. 

b) Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo de acordo 

com as normas vigentes e instruções deste Edital e todos os seus anexos. 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto deste Edital, em que se verificarem vícios. 

d) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.  

e) Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços. 

f) Responder civil e penalmente por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados à 

Administração e/ou terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão vinculada ao objeto da 

Licitação e do contrato. 

g) Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 

h) Comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, por intermédio de documento, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessária. 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nos serviços até 

25% do valor inicial atualizado do contrato. 

5.2 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Notificar imediatamente a empresa vencedora sobre qualquer irregularidade encontrada; 

b) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo Agente 

Integrador vencedor; 

d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Agente Integrador; 

 

CLÁUSULA SEXTA O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes 

no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA quaisquer das penalidades 

arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma: 

I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso 

injustificado na execução do contrato; 

II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 

III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.666/93, serão 

formalmente motivados nos autos do respectivo processo. 
 

CLÁUSULA OITAVA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas 

condições, serão feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na 

conformidade da Lei vigente. 
 

CLÁUSULA NONA – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes 

no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLAUSULA DÉCIMA – A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos 

termos da proposta da licitante. 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O presente contrato é complementado e integrado pelas 

regras constantes na Tomada de Preços nº 001/2017. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Faz parte integrante, o Edital de Tomada de Preços nº 

001/2017 e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os 

seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o 

contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Tomada de Preços nº 001/2017. 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, 

na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo 

diploma legal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, 

para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas. 

 

              Cruzeiro do Iguaçu/PR, 20 de março de 2017. 

 

                  

________________________________ 

Município de Cruzeiro do Iguaçu                              
DILMAR TÚRMINA  
Contratante 

 

 

_________________________________ 

Fundação Cândido Garcia  

NEIVA PAVAN MACHADO GARCIA  

Contratado 

 

Testemunhas: 

 

1 - ______________________                      2 - ______________________ 

     CPF/MF nº                                                     CPF/MF nº 


