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CONTRATO N.'02/2020 —REITORIA

Contrato de Prestação de Serviços, firmado
entre a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE (Reitoria) e a Senhora
Verediane Rodrigues dos Santos Monteiro,
para prestação de serviços autônomos, no
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE-REITORIA.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria),
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPQ sob n.'8.680.337/0001-84, situada
a Rua Universitária, 1619 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, representada neste
ato pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, Senhor Geysler Rogis Flor Bertolini,
nomeado pela Portaria n'039/2020 —GRE, a seguir denominado CONTRATANTE e
a Senhora Verediane Rodrigues dos Santos Monteiro, Pessoa Física, inscrito no CPF
sob n.'40.142.259-33, R.G sob n'.315.832-8, residente e domiciliado a Rua
Maranhão, 473 Apto 31 - Residencial Morada do Sol - Francisco Beltrão - PR - Cep
85601-310, e mail:verediane.desi er ail.com telefone (45) 98811-3293,neste ato
por si representada, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar
o presente CONTRATO, nos termos da Lei Estadual n.'5.608/07, Lei Federal

n.'.666/93,Lei n.'3.429/2017 e demais legislações aplicáveis e nas condições
especificadas/justificadas no Memorando n'22/2020 e demais informações constantes na
CR 59.574/2020, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços autônomos, pelo

CONTRATADO a CONTRATANTE, mediante pagamento, de acordo com a execução
dos serviços a serem desenvolvidos no período de 90 (noventa) dias, conforme Anexo I
deste Contrato, a partir de 17 de março de 2020.
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1.2 As partes contratantes reconhecem e declaram, expressamente, que este Contrato
não estabelece nenhum vínculo societário ou empregatício, seja de que natureza for,
entre elas, e que tampouco há relação de hierarquia entre CONTRANTE e
CONTRATADO, cabendo a este prestar, na melhor forma de um genuíno contrato civil
e sob seu próprio risco, os serviços aqui contratados, prestando as informações relativas
a estes se e quando solicitado para tanto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Contrato, ou, em decorrência de
Lei, obriga-se o CONTRATADO a:

2.1Manter, durante toda a execução do Contrato, a fim de cumprir com as obrigações
por ele(a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas por Lei
e respectivas normas técnicas, para garantia da segurança e qualidade dos serviços.

2.2 Respeitar, durante a execução deste contrato, normas e procedimentos da
Contratada, a fim de manter a segurança, harmonia e o respeito com os servidores desta.

2.3. Caso algum serviço não tenha sido aprovado pela CONTRATANTE, o
CONTRATADO se obriga a fazer, desfazer, ou refazer qualquer serviço não executado
a contento, sem acréscimo no preço.

2.5 Utilizar técnicas atualizadas e disponíveis para a realização do objeto contratado.

2.6 Guardar sigilo de todas as informações que forem postas a sua disposição para
execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAQOES DA
CONTRATANTE

3.1 Fica assegurado ao CONTRATANTE, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar,
sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo
com a técnica, normas ou especificações quanto ao objeto contratado, ficando certo que,
em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá o
CONTRATADO de suas responsabilidades provenientes do Contrato;



0 ll I988't8
Universidade Estadaal do Oeste do Paraaa

Reitoria —CNP J 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619—Jardim Universitário —Cx. P. 000701—CEP 85819-110
Cascavel —Paraná —Fone: (45) 3220-3042—Fax: (45) 3220-3047
www.unioeste.br

GOVERNO DO ESTADO

DISPENSA DE LICITA/AO DIRETA N. '12/2020 —UNIOESTE - REITORIA
PROCESSO N. '9.574/2020

3.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATADO;

3.3Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula quinta.

CLÁUSULA UARTA: DA RESPONSABILIDADE
4.1 0 CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condições de
verificação adotadas pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe, inclusive por
escrito, todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que
possa necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades e a
qualidade dos serviços;

4.2 Caberá ao CONTRATADO os prejuízos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, por atos de sua responsabilidade, decorrentes da execução dos serviços
estipulados neste Contrato.

CLAUSULA UINTA: DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1 Pela Prestação dos Serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o
valor total de R$ 9.761,16 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais e dezesseis
centavos), pelo período de 90 (noventa) dias, de acordo com o Cronograma de
pagamento contido no Anexo I deste Contrato.

5.2 Os pagamentos, acima discriminados, devem ser efetuados através de depósito ou
transferência bancária para a conta corrente do CONTRATADO, que emitirá recibo.

5.3 0 valor estabelecido neste Contrato será fixo e irreajustável até a conclusão final
dos serviços, salvo se houver alterações na execução do objeto deste Contrato
devidamente justificada pelo solicitante e autorizado pelas estâncias superiores.

5.4 Do valor estabelecido no item 5.1 deste Contrato, serão descontados os impostos
correspondentes a ISSQN (3%) e INSS (11%), além de I.R., caso o valor mensal
extrapole o limite para isenção fixado pela Receita Federal.

5.4.1Novas deduções poderão ser aplicadas, conforme futuras determinações legais.

g!'
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CLÁUSULA SEXTA: DA CESSAO OU TRANSFERÊNCIA EDA RESCISAO

6.1 0 Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a
não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de
imediata rescisão do mesmo;

6.2 0 presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer
tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação
escrita da parte interessada;

6.3 0 presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, no caso de infração de
quaisquer de suas cláusulas, independentes de interpelação judicial, ficando a parte
inadimplente obrigada a ressarcir os danos causados a parte lesada. Poderá, também, ser
denunciado, a qualquer tempo, em razão da superveniência de impedimento legal que o
torne formal ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA MULTA
7.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná —UNIOESTE/Reitoria, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar multa
de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela não executada. A multa
poderá ser descontada dos pagamentos devidos pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE/Reitoria ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO
8.1 0 prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a contar de 17 de
março de 2020.

8.2.Eventual prorrogação somente poderá ocorrer excepcionalmente, na forma da Lei.

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS
9.1 Os casos omissos serão resolvidos a luz da legislação vigente, e dos princípios
gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
10.1Os partícipes aceitam este instrumento tal como se acha redigido e se obrigam ao
seu fiel cumprimento, elegendo o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com
privilégio sobre qualquer outro„para a solução de todas e quaisquer questões
decorrentes deste Instrumento Contratual que não possam ser resolvidas
administrativamente, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e acordados com as cláusulas e condições aqui pactuadas, os
partícipes celebram o presente Instrumento Contratual em 03 (três) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo

Cascavel, 16 de março de 2020

7
Geysler Rogis Flor Berrolioi

UNIOESTE

/iludia'tL'w~ I (iyy"os"
Verediane Rodrigues dos Santos Monteiro

CONTRATADA

Testemunhas:
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ANEXO I
Cronograma de Serviços - Contrato N.'01/2020 —Reitoria

Descrição semana semana semana
4
semana semana semana

7
semana semana

9 10
semana semana semana

12
semana

Reestruturar o processo da criação de conteúdo para o novo portal

Desenvolver recursos dinâmicos para a Central de notícias, integrando
novas mídias ao site que possibilitam a apresentação de galeria de imagens,
galeria de vídeos e redes sociais.

Criação de novos espaços para o site dos setores, onde serão integrados
com os sistemas da universidade.

Automatizar a migração do conteúdo antigo para o site novo

Dados Cadastrais:

Nome: Verediane Rodrigues dos Santos Monteiro
PIS:128.72210.51-4
Endereço: Rua Maranhão, 473 Apto 31 - Residencial Morada do Sol - Francisco Beltrão - PR - Cep 85601-310
Fone: (45) 98811-3293
E-mail:verediane.designerggmail.com
Banco: Caixa Econômica Federal —Agência 3181 - C/c: 20889-4 Operação 001
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda ËIAFQ'::
NOTA DE EMPENHO

Ide tifca

N. Documento 20002738

Pedido de Origem 20002765

Tipo de Documento OU

Tipo de Pedido de Odgem OR

Data de Emissáo 16/03/20

453445340001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ- UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTÁO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Unidade

CNP J Unidade

Proj/Atividad e

Ca I rlsticas

Recurso Excesso de Arrecadaçáo Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsao Pagamento 16/03/20

N. Licitaçáo 012/2020

N. Contrato 002/2020

N. Convénio

Adiantamento NÁO

NÁOObra

Utilizaçáo 4 Despesas que teráo uso imediat

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00 N. SID

Cre

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- UNIOESTE

Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convénio

Credor 150687 - VEREDIANE RODRIGUES DOS SANTOS MONTEIRO

Endereço MANAUS, 440 - 0 - COUNTRY
CASCAVEL- PR BR

CPF 040.142.259-33

CEP 85813100

Banco/Agencia

Conta

D mons tive I o men ário

DOTAÇÁO ORÇAMENTARIA

4534 6128 12 364 08 33903606 00 0000000250 2

Obs.: Valor estornado: R$ ,00

R$ 9.761,16 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos)

Histodco

CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL EM REGIME DE RPA, CONFORME CONTRATO 002/2020, CR 58574/2020.

Aprovador 786657 GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI

Dt.Aprovaçáo 16/03/20

AUTORIZAÇÁO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 16/03/20 16:57:20Cnador por EABRE
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