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          CONTRATO  
 
 
ID. CONTRATO Nº 132/2014 
CONTRATO Nº 0062/2014 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2014. 
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2014. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ 
CONTRATADA: ROZILENE APARECIDA MARCHIONI  
 
CONTRATANTE :  MUNICÍPIO DE ANDIRÁ , Pessoa Jurídica de Direito Público     Interno, com sede 

administrativa à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, inscrita no CNPJ sob o nº 
76.235.761/0001-94, neste ato representado pelo Prefeito em Exercício JOSÉ 
RONALDO XAVIER , brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 
320.744.509-82, portador da cédula de identidade RG nº 1.438.146 – SSP-PR, 
residente e domiciliado na Av. Cesário Castilho nº 1000 – Centro, na cidade de 
Andirá-PR 

 
 
CONTRATADO:  ROZILENE APARECIDA MARCHIONI , brasileira, regularmente inscrita no CPF sob nº 

808.340.199-49, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.936.047-7 SSP/SP, 
residente e domiciliada na Rua Prof. Djanira Santos Maciel, nº 280, Jardim Bela Vista, 
na cidade de Andirá-PR. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS  
 
1.1 – Constitui objeto deste instrumento a Contratação de CREDENCIAMENTO DE UM PROFISSIONAL DA 
ÁREA DE PSICOLOGIA, PARA INTEGRAR A EQUIPE INTERPRO FISSIONAL DA CASA DA CRIANÇA, 
UNIDADE NA MODALIDADE CASA LAR. 
  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização, bem assim para definir procedimentos e 
normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem 
transcritos, todos os documentos exigidos no item 3 do Edital, sendo os mesmos considerados suficientes 
para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE  
 
3.1 - Os preços para a execução do objeto deste contrato são os constantes da Tabela do Anexo I do Edital, 
sendo que para a especialidade o valor global será de R$ 26.905,08 (vinte seis mil, novecentos e cinco reais e 
oito centavos), sendo mensal o valor de R$ 2.242,09 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e nove 
centavos) por um período de doze meses.     
 
3.2 - O preço proposto não será reajustado durante o período de contratação, salvo se sobrevierem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  
 
4.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Recibo, devidamente atestada 
pela unidade competente, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal.  
 
4.2 - Caso a credenciada seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, juntamente com 
a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor. 
 
4.3 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Andirá – Estado do Paraná. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO  
 
5.1 –As despesas decorrentes da Contratação prevista neste Edital, correrão às expensas da rubrica 
orçamentária, do Plano de Aplicação da Secretaria Municipal de Ação Social, sendo: 
 
06.002.10.301.0013.2050 (247) 3.1.90.34.00.00 fonte  de recurso 1000 
 
 
5.2 - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta de dotações que forem aprovadas para 
os mesmos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
6.1 –  A Contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, respeitando 
o limite de 60 (sessenta) meses, determinado pelo inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
mediante celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, com justificativa da Secretaria 
Municipal de Ação Social e  devidamente aprovado pelo Prefeito Municipal de Andirá. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA –  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
      
I - Constituem obrigações do CREDENCIADO: 
a – Diligenciar para que os serviços oriundos deste Contrato viabilizem a consecução de atendimentos, de 
acordo com os objetivos e finalidades especificados e em conformidade com as normas legais municipais 
pertinentes; 
b - Responsabilizar-se por todos os danos causados, direta ou indiretamente ao Município de Andirá ou a 
terceiros; 
c – Manter a qualidade dos serviços e se sujeitar à fiscalização  permanente do Município de Andirá. 
d – Informar à Secretaria de Municipal de Ação Social ou a Secretaria de Administração qualquer alteração 
que importe perda, total ou parcial, dos requisitos profissionais ou pessoais exigidos como condição para o 
CREDENCIAMENTO; 
e – O CREDENCIADO tem a obrigação de manter, durante toda a execução do Contrato de Prestação de 
Serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Credenciamento. 
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II - Constituem obrigações da Contratada: 
a – Executar permanentemente fiscalização  para verificação da manutenção da qualidade dos serviços 
prestados; 
b – Dar condições ao CREDENCIADO para executar os serviços contratados, conforme as normas da 
Secretaria de  Saúde e da Secretaria da Ação Social ou da Secretaria de Administração; 
c –  Efetuar o pagamento, conforme estabelecido na Cláusula Quarta. 
   
 
CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  
 
8.1 - A CONTRATADA  não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso 
consentimento do CONTRATANTE , dado por escrito, sob pena de rescisão deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA– DAS PENALIDADES  
 
9.1  - Os CREDENCIADOS contratados pelo Município de Andirá, estarão sujeitos a garantia de prévia 
defesa,  à aplicação, quando for o caso, das sanções previstas nos Artigos 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações:  
a) Poderão receber advertência por escrito; 
b) Multa por não cumprimento do contrato de 10% do valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal de Andirá, até que seja restabelecida a 
condição legal do contrato; 
d) Rescisão contratual no caso de infração às normas dispostas no CREDENCIAMENTO; 
e) Declaração de Inidoneidade de contratação com a Administração Pública por 02 (dois) anos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  
 
10.1 - A qualquer tempo poderá ser apresentada a rescisão contratual pelos CREDENCIADOS, obedecida a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a interrupção dos serviços; 
 
10.2 - Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no Artigo 78 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
poderá ser rescindido o contrato na forma estabelecida no Artigo 79 da Lei mencionada.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
11.1 - O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, pela legislação aplicável 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 SEGUNDA  –  TOLERÂNCIA  
 
12.1 - Se qualquer das partes Contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus anexos, tal 
fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, 
os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  CASOS OMISSOS  
 
13.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1 - Fica a CONTRATADA  ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos 
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar 
seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato. 
 
14.2 - São partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA  e o edital do 
Processo Licitatório nº 005/2014 – Inexigibilidade  nº 007/2014 que o precedeu. 
 
14.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 
normas federais e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Andirá, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, 
por seus representantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
 
 
 

Andirá, 08 de setembro de 2014. 
 
 
 
 

Contratante 
Município de Andirá 

Contratado 
Rozilene Aparecida Marchioni 

 
 
 
 

 
José Ronaldo Xavier 

Prefeito 
               Rozilene Aparecida Marchioni 
                     Representante legal 

 
 
 
 
 
     
      

                                                         
 
                                         


