
CONTRATO Nº 051/2020

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 029/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E

JJC COMÉRCIO LTDA.

Pelo presente instrumento, nesta cidade de Piên, Estado do Paraná, comparecem partes, justas e

contratadas, a saber, de um lado, na qualidade de contratante, o  MUNICÍPIO DE PIÊN,  pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua

Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JOÃO OSMAR MENDES,

brasileiro,  casado,  empresário,  portador  da  CI  nº  3.969.153-1/PR  e  inscrito  no  CPF  sob  nº

450.964.229-68,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade,  doravante  denominado  simplesmente

CONTRATANTE e de outro lado, na qualidade de contratada, a empresa  JJC COMÉRCIO LTDA,

inscrita no CNPJ sob nº 78.125.358/0001-38, estabelecida na Avenida Brasil, nº 109, Bairro Centro,

em Piên/PR, CEP 83860-000, fone: (41) 3632-1140, representada neste ato pelo Sr. Jair Cavalheiro

Pires, portador do RG nº  609.790 SESP/SC e inscrito no CPF sob nº  247.778.549-49 doravante

denominado simplesmente CONTRATADO. E pelas partes é dito que o presente contrato é celebrado

com  fundamento  o  caput do  art.  25  da  Lei  8.666/93 e  suas  alterações  posteriores  e  em

decorrência do Procedimento Administrativo Licitatório nº  029, na modalidade  INEXIGIBILIDADE

por meio da qual a contratada foi credenciada e lhe foi adjudicado o objeto do presente contrato. E,

assim sendo, firmam o presente contrato nos termos que segue:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93).

Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento de pessoas 

jurídicas para contratação de empresa especializada, para prestar serviços de auxilio 

funeral para as famílias atendidas através do programa assistencial previsto na Lei 

Municipal nº 1109/2011, conforme descrito abaixo:

ITE
M

DESCRIÇÃO
QNT-

DE
PREÇO UNI-

TÁRIO
PREÇO TOTAL

01 AUXILIO FUNERAL COM: 01 
(uma) urna sextavada e envernizada,
01(uma) coroa de flores artificiais, 
velas, ornamentação da urna com 
véu e flores artificiais, preparação do 
corpo para atos fúnebres (exceto ta-
natopraxia), transladado do local de 

25 R$ 1.045,00 26.125,00
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velório para o local de sepultamento.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, II, Lei 8.666/93).

Cláusula Segunda:  A execução dos serviços deverá observar as disposições contidas no edital  de

credenciamento,  observando-se  que  a  execução  deverá  ocorrer  no  prazo  fixado  neste  contrato,

ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de prorrogação.

Cláusula  Terceira: A  contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, nos limites e

nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

Cláusula Quarta: A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer

tempo, a execução do presente contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira,

devidamente autorizada e fundamentada.

Cláusula Quinta:  A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer

serviço que seja considerado inadequado; que não atender as especificações contidas no presente

contrato, no edital de credenciamento bem como as normas e especificações técnicas que devam ser

observadas.

Cláusula Sexta: O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e se-

guintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observada a necessidade de elaboração

de termo circunstanciado para o recebimento provisório bem como para o recebimento definitivo.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Sétima: Os valores e procedimentos correspondem aos praticados pela Tabela SUS vigentes

do Ministério da Saúde, fazendo jus ao pagamento de acordo com a tabela fixada no ANEXO I do

Edital de Credenciamento. 

Cláusula Oitava: O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via

boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando

condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

Parágrafo primeiro: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo  segundo: O  Município  de  Piên  reserva-se  o  direito  de  não  atestar  a  Nota  Fiscal  para

pagamento  se  os  bens/serviços  fornecidos  não  estiverem  em  conformidade  com  as  exigências

apresentadas em Edital.
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Parágrafo Terceiro: A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome

do Município de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para

pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

Parágrafo quarto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados

da apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado

monetariamente  INPC,  entre  a  data  em  que  deveria  ter  sido  adimplida  a  obrigação  e  efetivo

pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).

Parágrafo quinto: No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá ser informado o número

da Nota de Empenho correspondente e retenções devidas.

Parágrafo sexto: Na Nota Fiscal deverá ser indicado o nome do Banco, número da agência e número

da Conta Corrente onde será creditado o valor.

Parágrafo sétimo: Os valores e procedimentos correspondem aos praticados pela Tabela SUS vigentes

do Ministério da Saúde, conforme ANEXO I do Edital.

Cláusula Nona: Os preços do presente contrato serão reajustados conforme calendário de atualização

do salário mínimo, por meio de aditivo.

DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima:  O prazo de execução do presente contrato  inicia com a publicação do presente

contrato encerrando-se em 12 (doze) meses.

Cláusula Décima Primeira:  O prazo de execução do presente contrato  inicia com a publicação do

presente contrato encerrando-se em 12 (doze) meses.

Cláusula Décima Segunda: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério

da  Administração,  tendo  por  fundamento  as  disposições  contidas  no  art.  57,  da  Lei  8.666/93 e

alterações posteriores.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula  Décima Terceira:  As  despesas decorrentes  do presente contrato correrão por  conta dos

créditos indicados pelos códigos nº 10.003.08.244.0012.2027-3390320400

Parágrafo Único: As despesas que seguirem no exercício subsequente correrão à conta das rubricas

ou verbas específicas consignadas nos orçamentos do Município e as alterações se processarão por

meio de simples procedimento administrativo, que deverá ser anexado ao contrato e comunicado à

contratada.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).
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Cláusula Décima Quarta: São obrigações da Contratada:

.Fornecer,  quando  solicitado,  elementos  necessários  à  avaliação  dos  serviços,  bem  como  dados

estatísticos e demonstrativos de custos.

.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da

Administração.

.Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, conforme ficar convencionado quando

da contratação dos mesmos.

.Responder  civil  e  criminalmente  por  todos  e  quaisquer  danos  pessoais,  materiais  ou  morais

ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por si, seus sucessores, representantes e/ou

prepostos, na execução do objeto do presente credenciamento, isentando o Município de toda

e qualquer responsabilidade.

.Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, atendidas todas as

exigências  legais  pertinentes,  tais  como  trabalhistas,  sociais,  tributárias,  previdenciárias,

fundiárias, normas técnicas e demais, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não

mencionadas.

.Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer

discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados.

.Prestar  à  Administração,  sempre  que  necessário  ou  por  esta  solicitado,  esclarecimentos  e

informações  acerca  dos  serviços  a  serem  executados  e  materiais  a  serem  empregados,

fornecendo  toda  e  qualquer  orientação  que  possa  ser  dada  para  acompanhamento  e

apreciação dos mesmos.

.Comprovar a regularidade para com as obrigações decorrentes da prestação dos serviços, tais como

trabalhistas; sociais; tributárias; previdenciárias; fundiárias; emolumentos; e demais, por mais

especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas.

.Como  único  e  exclusivo  responsável,  arcar  com  o  pagamento  de  todos  os  encargos  e  demais

despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais como emolumentos prescritos e que

digam respeito ao serviço; impostos; taxas; contribuições fiscais e parafiscais; previdenciárias;

trabalhistas;  fundiárias;  enfim,  por  todas  as  obrigações  e  responsabilidades,  por  mais

especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente edital. 

.Comunicar  a  Secretaria  Municipal  da  Assistência  Social  e  Defesa  Civil  expressamente,  com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso tenha interesse em se descredenciar, mediante

promoção de denúncia do ajuste pactuado, sob pena de incidência de sanções administrativas

previstas neste instrumento, independente das sanções civis na forma da Lei.
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.Cumprir demais obrigações constantes do Edital da Licitação e seus anexos.

.Disponibilizar à Secretaria Municipal de Assistência e Defesa Civil contato telefônico para que seja

divulgado para a população, sendo que o atendimento deverá ser 24 horas por dia.

.Orientar os munícipes quando forem procurados para prestação dos serviços, informando que o uso

de seus serviços funerários não garantem de imediato a concessão do auxílio funeral, que

será concedido apenas as famílias que se encaixarem nos critérios estabelecidos na lei.

.Respeitar  o  rodizio  e  informar,  quando não for  sua  vez,  qual  credenciado está  apto  a  fornecer

serviços funerários que poderão ser encaixados no auxilio funeral.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quinta: A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a

que  se  referem os  artigos  86  e  seguintes  da  Lei  8.666/93,  com as  alterações  dela  decorrentes,

obedecerá as normas estabelecidas neste contrato:

.A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com

atraso  injustificado,  tem  como  consequência  a  aplicação  combinada  das  penalidades  de

natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.

.As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.

3.1. Configurado  o  descumprimento  de  obrigação  contratual,  a  contratada  será  notificada  da

infração  e  da  penalidade  correspondente  para,  no  prazo  de  cinco  dias  úteis,  apresentar

defesa.

3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o

acolhimento  ou  rejeição  das  razões  apresentadas,  concluindo  pela  imposição  ou  não  de

penalidade.

3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a

sanção prevista no “item 4.4”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10

(dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

.Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular

ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:

.Advertência.

.Multa.
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.Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.

.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

.A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas

corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado

descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

.A pena pecuniária  de multa,  própria  para a punição de atrasos injustificados,  pode ser aplicada

cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos “itens 4.3 e 4.4”, nos

casos de inexecução total ou parcial do contrato.

.A  pena  de  suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração  Municipal  se  destina  a  punir  a  reincidência  em  faltas  já  apenadas  com

advertência, bem como as faltas graves que impliquem no descredenciamento.

7.1. Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a dois

anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo

pecuniário  decorrente  das  irregularidades  constatadas,  respeitados  os  princípios  da

razoabilidade e da proporcionalidade.

7.2. A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de licitações promovidas

pelos Órgãos da Administração Municipal, bem como de celebrar quaisquer contratos, durante

o prazo fixado.

7.3. A  declaração  de  inidoneidade,  sanção  de  máxima  intensidade,  destina-se  a  punir  faltas

gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou

impossível reversão.

7.4. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

7.5. Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes

da ação punida.

8. A multa prevista no item 4.2 será:

8.1. De  10% (dez  por  cento)  do  valor  global  do  contrato,  no  caso  de  inexecução  total  das

obrigações assumidas pelo contratado.
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9. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim em aceitar, retirar ou

assinar  o  contrato  ou  instrumento equivalente,  caracterizará  o  descumprimento  total  das

obrigações assumidas.

9.1. O descumprimento dos prazos fixados para a execução dos serviços, parcelados ou total,

implicará na aplicação de multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total ou sobre

o valor correspondente à parcela em atraso.

9.2. Decorridos  30  (trinta)  dias  de  atraso,  a  Administração  poderá  considerar  o  atraso  como

descumprimento  total  ou  parcial  da  obrigação,  recusando-se  a  receber  o  objeto  do

credenciamento e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato

ou sobre o valor correspondente à(s) parcela(s) não cumprida.

9.3. Na hipótese do item anterior  se  o  descumprimento da obrigação comprometer  o  regular

desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de

suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal,

por prazo não superior a 06 (seis) meses, observados os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade.

9.4. O  valor  correspondente  à  multa,  depois  do  devido  procedimento  em  que  tenha  sido

assegurado  o  direito  de  defesa  e  de  recurso  do  contrato,  será  descontado  do  primeiro

pagamento devido, em decorrência da execução contratual.

9.5. Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro

Municipal,  através  de  Guia  de  Recolhimento,  no  prazo  de  05  (cinco)   dias,  contados  da

intimação.

9.6. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para

cobrança judicial.

10. A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a

determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos

casos de reincidências que se tornem contumazes.

11. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes  à  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com as

alterações dela decorrentes.

12. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que

se  verificarem  aplicáveis  à  espécie  do  objeto  do  presente  contrato,  em  especial  em

decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que

sejam e mesmo que aqui não expressos.
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DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula  Décima  Sexta: A  inadimplência  das  cláusulas  e  condições  estabelecidas  neste  contrato

assegurará  o  direito  de  dá-lo  por  rescindido,  mediante  notificação  expressa,  ficando  a  critério  da

Administração a substituição pela aplicação de multa.

Cláusula Décima Sétima: Ficará o presente Contrato rescindido de pleno direito e será procedido o

descredenciamento da contratada/credenciada, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou

extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: a) falência ou liquidação da credenciada/contratada; b)

incorporação da contratada/credenciada a outra firma ou empresa, ou, ainda, fusão da mesma com outra

empresa,  sem  a  prévia  e  expressa  concordância  da  contratante/credenciante;  c)  extinção  da

contratada/credenciada.

Cláusula Décima Oitava: O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78,

e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº

8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

Cláusula  Décima  Nona:  Também  poderá  ocorrer  a  rescisão  do  contrato  por  conveniência  da

Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.

Cláusula  Vigésima: A  administração  Pública  se  reserva  no  direito  de  paralisar  ou  suspender,  a

qualquer tempo, a execução do objeto do contrato,  no caso de conveniência administrativa e/ou

financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber

os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93,

com as alterações dela decorrentes.

DA FISCALIZAÇÃO 

Clausula Vigésima Primeira: Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil

a gestão do Presente contrato, atuando na qualidade de fiscal servidora a ser designada abaixo:

Secretaria Servidora 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil LUZ MARINA VOIGT CORDEIRO NADER

DISPOSIÇÕES FINAIS

Clausula  Vigésima  Segunda:  O  presente  contrato  se  regerá  pelas  cláusulas  e  disposições  aqui

expressas; pelas disposições constantes do edital de credenciamento; pelas disposições contidas na

Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes, e, ainda, pelas demais disposições legais que se
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verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na

minuta de contrato não mencionadas.

Parágrafo Único: Ficam fazendo parte integrante deste contrato o edital de credenciamento e seus

anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para

o presente contrato.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula  Vigésima  Terceira:  Concorda  o  CONTRATADO  quanto  ao  foro  privilegiado  atribuído  ao

CONTRATANTE,  qual  seja  o  Foro  da Comarca  de Rio  Negro/PR,  para  dirimir  eventuais  questões

oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 15 de setembro de 2020.

______________________________

JOÃO OSMAR MENDES - Prefeito de Piên/PR
CONTRATANTE

______________________________

JJC COMÉRCIO LTDA
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MARINA R. PASIERPSKI MARINHO Assinatura: _________________________
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