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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE SANEAMENTO DO PARANA (CISPAR) – ESTADO DO PARANÁ e a empresa BERLIN 

MEIOS DE PAGAMENTO LTDA para prestação de serviços de administração e intermediação 

de benefício alimentação através de rede de estabelecimentos credenciados, através de cartão 

magnético individual, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo 

de Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021 e seus Anexos. 

 

Os infrafirmados, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO 

PARANA (CISPAR), Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com Rua Sofia Tachini, 

nº 237, CEP 87230-000 – Jussara – Paraná, inscrita no CNPJ/MF no 04.823.494/0001-65, neste ato 

representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. Valter Luiz Bossa, portador do RG n°. 4.253.775-6 

(SESP/PR) e inscrito no CPF sob o n°. 677.047.439-53, doravante denominado de 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO 

LTDA, com sede no endereço Avenida José Rocha Bomfim, nº 214, Bloco C, Unidades 131 e 132, 

CEP 13080-650 - Loteamento Santa Genebra, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita 

no CNPJ sob nº 16.814.330/0001-50, neste ato representada pelo senhor (a), Mario Luiz Gabriel 

Gardin, portador do RG n° 37.384.011-1 e inscrito no CPF sob o nº 061.698.786-22, a seguir 

denominado de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 

Federal nº 10.520 de 17/02/2002, da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do Edital do Pregão Eletrônico SRP  nº 12/2021, pelos termos da proposta da Contratada 

e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e intermediação de 

benefício alimentação através de rede de estabelecimentos credenciados, através de cartão 

magnético individual, de acordo com as quantidades, estimativas e especificações técnicas 

constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021 e seus Anexos. 

 

Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital do 

Pregão nº 12/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL 

 

Pela prestação dos serviços do objeto desta licitação, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA, o valor estimado anual de R$ 144.508,00. Tal valor é relativo ao montante com a 

taxa de desconto de 10,18% e se refere ao fornecimento anual estimado de até 28 cartões 

magnéticos individuais para os servidores do Cispar, resultando em um valor mensal de R$430,08 

por cada cartão magnético, sendo repassado ao colaborador o valor de R$478,80 conforme Edital. 

Atualmente o Cispar possui 23 servidores em seu quadro de funcionários o que perfaz um valor 

mensal de R$9.891,92, já com a taxa de desconto de 10,18% inclusa, pelo fornecimento de 23 
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cartões magnéticos individuais. O número de servidores, bem como a quantidade de cartões 

magnéticos ativos, pode variar de acordo com a contratação ou desligamento de servidores no 

quadro de funcionários do Cispar. 

 

Parágrafo Primeiro - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a execução do 

objeto deste Contrato, incluindo encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, 

tributária e outras, bem como impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir 

sobre a totalidade dos serviços deste Contrato.  

 

Parágrafo Segundo - A Contratada deverá entregar o objeto, conforme solicitação, na sede do 

CISPAR em MARINGA-PR conforme Edital.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

 

As condições de fornecimento constam no edital, termo de referencia e anexos do edital do pregão 

12/2021. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão atendidas às contas de dotação:  

 

01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.39.40.00 

01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.39.40.00 

01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.39.40.00 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

Mensal, Mediante apresentação de nota fiscal/fatura. O pagamento será feito da seguinte 

forma: em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos bens, mediante a apresentação da 

competente nota fiscal (conforme o edital), O prazo mencionado refere-se à documentação 

apresentada sem incorreções. No caso de documentação apresentada com incorreções ou com prazo 

de validade vencido os mesmos serão devolvidos a contratada para nova apresentação.  

Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as 

alíquotas previstas para o objeto do contrato. 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

Parágrafo Primeiro - Não gerará direito a reajuste e atualização monetária o atraso imputável à 

CONTRATADA.  

Parágrafo Segundo – O pagamento será efetuado através de depósito bancário em conta corrente 

da empresa contratada ou por meio de boleto bancário com código de barras.  
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CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 

  

O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

Parágrafo Único - As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, 

porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos 

custos do contrato após comprovação de que se trata de configuração álea extraordinária e 

extracontratual e que, caso seja aprovado, se fará por meio de aditamento do Contrato. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 

 

O prazo de execução do Contrato será até 09/07/2022 e poderá ser prorrogado conforme disposições 

no art.57, II da Lei 8666/93.  

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Parágrafo Primeiro - 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) Receber o objeto conforme o descrito nos Anexos I e V e na proposta da Contratada.  

 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA:  

A CONTRATADA é inteiramente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes da relação empregatícia entre a CONTRATADA e seus prepostos ou empregados e 

todas as condições previstas no EDITAL. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A verificação do objeto deste contrato será exercida pela CONTRATANTE, através do Setor 

Administrativo, na pessoa de André Bartolomeu Arrais da Silva, portador do CPF nº 112.142.179-

23, Servidor Efetivo do Consórcio Cispar, o qual efetuará a conferência dos valores faturados e a 

constatação da adequação do objeto contratado às especificações constantes no processo que deu 

origem à nota de empenho, a Nota Fiscal, para que se proceda ao pagamento.  

I- No desempenho de suas atividades é assegurado o direito de verificar a perfeita execução do 

presente ajuste em todos os termos e condições;  

II- A fiscalização por parte do CISPAR não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as 

responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que 

não indicada pela fiscalização.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

O fornecedor estará sujeita as seguintes penalidades: 

 

a)- pagamento de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do Contrato ou o 

valor estimado de contratação, em se tratando, por dia e por descumprimento de obrigações fixadas 

no Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contados da comunicação pela Administração. 

 

b) pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão:  

I - advertência;  

II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 

objeto contratado. Esta penalidade deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

notificação, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente das quantias 

porventura devidas ao contratado;  

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

c)impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, se: 

 

I - deixar de assinar o Contrato;  

II - ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;  

III - não mantiver a proposta, injustificadamente;  

IV - comportar-se de modo inidôneo;  

V - fizer declaração falsa;  

VI - cometer fraude fiscal; e  

VII - falhar ou fraudar na execução do Contrato.  

d) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades.  

a) As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública 

poderá ser aplicado ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, por conveniência do CISPAR, dentro do limite permitido 

pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 

e seguintes da Lei nº 8.666/93, ou nas hipóteses previstas no Edital de Pregão.  
Constituem motivo para a rescisão contratual: 
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 1) de forma unilateral: 

 a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 c) a lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 

 d) o atraso injustificado no fornecimento; 

 e) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao contratante; 

 f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

 g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o do art. 67 

da Lei Federal n° 8.666/93; 

 i) a decretação de falência; 

 j) a dissolução da sociedade; 

 k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que 

prejudique a execução do contrato;  

 l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 2) de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração. 

 §1° Constituem ainda motivos para a rescisão contratual:  

 1) a supressão do fornecimento, por parte do contratante, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no §1o do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 

 2) a suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

 3) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante decorrentes 

de serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 4) a não liberação, por parte do contratante, de local ou condições técnicas para o adequado 

fornecimento, nos prazos contratuais; 

 5) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 §2°  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 §3° A contratada reconhece os direitos do contratante, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei 8.666/93. Os casos omissos da relação jurídica 

estabelecida serão resolvidos pela aplicação hermenêutica do Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e 

princípios regentes da Administração Pública.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

Contrato.  

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 

sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo.  

 

 

Jussara, 09 de julho de 2021 

 
______________________________ 

VALTER LUIZ BOSSA 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (CISPAR) 

CNPJ 04.823.494/0001-65 

 
 
 
 

___________________________________ 

MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN 

BERLIN MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 

CNPJ 16.814.330/0001-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 
 
 
____________________________ 
Nome: 
CPF nº 

____________________________ 
Nome 
CPF nº 
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 099/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 

 

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – 

CISPAR 

 

CNPJ: 04.823.494/0001-65 

 

CONTRATADA: BERLIN MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 

 

CNPJ: 16.814.330/0001-50 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e intermediação de 

benefício alimentação através de rede de estabelecimentos credenciados, através de cartão 

magnético individual, de acordo com as quantidades, estimativas e especificações técnicas 

constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021 e seus Anexos. 

 

VALOR: R$ 144.508,00 (Cento e quarenta e quatro reais e quinhentos e oito reais). 

 

VIGÊNCIA: de 09/07/2021 até 09/07/2022. 

 

Jussara - PR, 09 de julho de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Valter Luiz Bossa 

Diretor Executivo  

 


