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CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNiCípIO DE
MERCEDES E A EMPRESA EMPREENDIMENTOS

QUEIROZ LTDA ME

Contrato n°. 125/2016

Identificação: 2252016

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito público interno, com sede administrativa

na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representado pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, portadora da cédula de

identidade R.G. nO 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nO

886.335.35-04, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Empreendimentos

Queiroz LIda ME, pessoa juridica de direito privado, com sede na Av. Venâncio Aires, nO. 1110,

Bairro São Jorge, CEP 85.877-000, na Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná,

inscrita no CNPJ/MF sob nO. 10.258.925/0001-90, Inscrição Estadual n° 90590655-02, neste

ato representada por seu sócio administrador, Sr. Edson Queiroz Dutra, residente e

domiciliado na Av. Venâncio Aires, nO. 1110, Bairro São Jorge, CEP 85.877-000, na Cidade de

São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 4.503.411-9,

expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 752.501.529-53, a seguir denominada

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de

21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislação pertinente, assim como pelas

condições do Edital de CONCORRENCIA N°. 2/2016 nos termos da proposta da Contratada,

datada de 04/04/2016, e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,

obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de obra
de alargamento do prolongamento da Avenida João XXIII, no trecho compreendido entre a

Rua Romano Groff e Rua Lima, na sede municipal, sob regime de empreitada global, tipo

menor preço global, contemplando:

- Pavimentação Asfáltica: 1.339,80m';

- Recapeamento Asfáltico; 2.370,62m';

- Calçadas: 1.483,20m';

- Sinalização Horizontal: 722,47m';

- Galerias Pluviais: 88,OOm
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato 1/0 125/2016

A obra devera ser executada de acordo com 05 projetos. especifica<;:oes tecnicas. memorial

descritivo. demais pe<;:as e documentos que fazem parte do presente Edital.

Paragrafo unico - lntegram e completam 0 presente Termo Contratual. para todos 05 fins de

direito. obrigando as partes em todos 05 seus termos. as demais condi<;:oes expressas no

Edital de CONCORRENCIA N°. 2/2016. Juntamente com seus anexos e a proposta da

CONTRATADA.

CLAuSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO: A execu<;:ao do objeto dar-se-a sob
a forma de execu<;:ao indireta. sob 0 regime de empreitada por pre<;:o global. tipo menor pre<;:o.

CLAuSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL: Pela execu<;:ao do objeto ora contratado. 0
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA 0 valor de R$ 360.838.53 (trezentos e sessenta mil,

oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos).

CLAuSULA QUARTA - CONDICOES DE PAGAMENTO: 0 Setor de Engenharia do

Municipio de Mercedes. atraves de representante especialmente designado para acompanhar

e fiscalizar a execu<;:ao do Contrato aguardara REQUERIMENTO da CONTRATADA para

efetuar a medi<;:ao quinzenal que analisara 0 avan<;:o fisico real dos servi<;:os e 0 exato

cumprimento das obriga<;:oes. quanto a quantidade e qualidade. Medida e atestada a

execu<;:ao dos serviiYos. a CONTRATADA entregara a correspondente nota fiscal no Setor de

Compras da Prefeitura do Munlclplo de Mercedes.

Paragrafo primeiro - 05 pagamentos serao realizados em conformidade com a evoluiYao

fisica apurada em medi<;:oes a serem realizadas pela CONTRATANTE.

Paragrafo segundo - Os pagamentos serao efetivados ap6s 0 transcurso de, no minimo. 05

(cinco) dias da data de entrega da respectiva nota fiscal.

Paragrafo terceiro - Se por foriYa de legislaiYao federal, for permitida a atualizaiYao financeira

dos valores a serem pagos, desde a data final do adimplemento de cada parcela ate a data do

efetivo pagamento. sera empregado 0 indice autorizado. utilizando-se sua taxa equivalente

diaria. que sera capitalizada no periodo correspondente.

Paragrafo quarto - Da mesma forma. em havendo possibilidade de antecipaiYao de

pagamento. somente aplicavel a obngaiYoes adimplidas. 0 CONTRATANTE podera proceder a

um desconto na mesma propor<;:ao prevista no paragrafo anterior.

Paragrafo quinto - Nao gerarao direito a reajuste e atualiza<;:ao monetaria 05 servi<;:os que

forem entregues com atraso imputavel a CONTRATADA.

Paragrafo sexto - Durante a execu<;:ao contratual. a CONTRATADA devera manter

atualizada toda Prova de Regularidade Fiscal (Certidoes Negativas).

Paragrafo setimo - A Liberar;ao da uftima parcela devida a CONTRATADA. fica condicionada
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contraro 11° 125/2016

à apresentagao da certidao negatlva de dèbitos (CND), expedida pelo INSS. relativa à

obra.bem como, da apresentagào dos ensaios laboratoriais para CBUQ aplicado na obra.

considerando as disposigòes conslantes do Memorial Descntlvo, acerca do servigo de

pavimentagào e recapeamento asfaftico.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente

Contrato serao efetuadas à conta da seguinte dotayâo oryamentària:

02.009.15.451.0008.1015 - Pavimentayâo e Obras Complementares de Infraestrutura.

Elemento de Despesa: 4490510202

Fonte de recurso: 505

CLAuSULA SEXTA - CRITERIO DE REAJUSTE:
Contrato nao serà reajustado.

o preyo estabelecido no presente

Parâgrafo primeiro - 0 preyo poderà ser revisto desde que comprovado 0 desequilibrio

econömlco-financeiro inicial do presente Contrato. na hip6tese de sobrevirem fatos

imprevlsivels ou previsivels. porèm de consequências incalculàveis. retardadores ou

impeditivos da execuyao do ajustado. ou ainda em caso de for<;:a maior. caso fortuito ou fato

do princlpe, configurando àrea econömica extraordinària e extracontratual.

Parâgrafo segundo - Quaisquer tributos ou encargos legais criados. alterados ou extintos.

bem como a superveniência de disposiyöes legais. quando ocorridos ap6s a assinatura do

presente contrato. de comprovada repercussâo nos preyos contratados. implicarâo na revisâo

destes para mais ou para menos, conforme 0 caso.

CLAuSULA SETIMA - PRAZOS: 0 prazo màximo para a execuyâo do objeto do presente
Contrato è de 05 (cinco) meses. contados da data de emissâo da Ordem de Serviyo.

Parâgrafo primeiro - 0 prazo estabelecido no caput desta Clàusula poderà ser prorrogado

nos termos do art. 57, SS 1° e 2° da Lei 8.666/93.

Paràgrafo segundo - Executado 0 Contrato. seu obJeto serà recebido nos termos do art. 73,

1, alineas "a" e "b" e SS 2° 3° e 4° e art. 76 da Lei n° 8.666/93.

CLAuSULA OITAVA - GARANTlA DE EXECUC;:ÂO: 0 valor da garantia de execuyâo serà
obtido pela aplicayâo de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor deste contrato.

Parâgrafo primeiro - A proponente vencedora deverà, quando da assinatura do termo de

contrato de empreitada. sob pena de decair 0 direito de contratayâo, apresentar comprovayâo

da formalizayâo da garantia de execuyâo.

Paràgrafo segundo - Se ocorrer majorayâo do valor contratual 0 valor da garantia de

execuyâo serà acrescido pela aplicayâo de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor contratual

majorado. No caso de reduyâo do valor contratual. poderà a contratada ajustar 0 valor da

f'àg 36

Rua Dr. Oswaldo Cruz. 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedeS.pr.gov.br-CNPJ 95.719.373/0001-23 0�

www.mercedes.pr.gov.br/{1.. p----



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato Il° 1::5/2016

garantia de execw;:ăo, se assim o desejar.

Paragrafo terceiro - A devolulfăo da garantia de execulfâo, ou o valor que dela restar, dar

se-a mediante a apresentat;:âo de:

a) aceitalfâo. pela contratante e instituilfâo delegataria do governo federal, do objeto contratual

e termo de recebimento definitivo;

b) certidâo negativa de debitos. expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;

Paragrafo quarto - Nos casos previstos na Clausula Decima Segunda, a garantia de

execulfâo nâo sera devolvida, sendo, entâo, apropriada pela Contratante a titulo de

indenizalfâo/multa.

CLĂUSULA NONA - RESPONSABILIDADE PELA OBRA: Executado o objeto contratual, a

CONTRATADA respondera pela solidez e seguranlfa da obra durante o prazo de cinco anos.

em conformidade com o art. 618 do C6digo Civil Brasileiro.

CLĂUSULA DECIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Constituem

direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condilfoes avenlfadas, e da

CONTRATADA perceber o va lor ajustado na forma e prazo mencionados.

Paragrafo primei ro - Constituem obrigalfoes do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado e,

b) Dar a CONTRATADA as condilfoes necessarias a regular execulfâo do Contrato.

Paragrafo segundo - Constituem obrigalfoes da CONTRATADA:

a) Prestar o servilfo na forma ajustada:

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais e comerciais decorrentes da

execulfâo do presente Contrato

c) Manter durante toda a execulfâo do Contrato. em compatibilidade com as obrigalfoes

assumidas. todas as condit;:oes de habilitalfâo e qualificalfâo exigidas na licitalfâo;

d) Apresentar. sempre que solicitado, durante a execut;:âo do Cantrato, documentos que

compravem estar cumprindo a legislalfâa em vigor quanta as obrigalfoes assumidas na

licitat;:âa, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e

comerciais.

e) Permitir e calaborar para que funcianarias, engenheiros, especialistas e demais peritas

enviados pela CONTRATANTE, bem coma servidares dos 6rgâos e/au entidades publicas

concedentes e dos 6rgâos de cantrale interna e externa. inspecianem a qualquer tempo a

execulfâa do objeto do presente Cantrato. examinem os registras e documentas contabeis da
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

COllfraro n° 1251701 ti

empresa, referentes ao objeto deste Contrato, e demais que considerarem necessarios

conferir:

f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguran9a do

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais legalmente

previstos.

g) Apresentar a Anota9ao de Responsabilidade Tecnica (ART). no ato da assinatura do

Contrato.

h) Reparar, corrigir remover reconstruir ou substituir. as suas expensas, no total ou em parte.

o objeto do presente Contrato. em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre96es

resultantes da execu9ao ou de mau uso de materiais empregados.

i) Finda a execu9ao do objeto do presente contrato. devera a CONTRATADA deixar 0 local e

suas adjacencias livres de quaisquer materiais ou entulhos derivados da referida obra.

j) Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros

durante a execu9ao contratual ou em decorrencia dela. independentemente de dolo ou culpa.

k) Sera de responsabilidade da CONTRATADA apresentar. ao Setor de Engenharia do

Municipio. guando da conclusao da obra. os ensaios laboratoriais para CBUQ aplicado na

obra. considerando as disposic6es constantes do Memorial Descritivo. acerca do servico de

pavimenta�ao e recapeamento asfaltico.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - SANGOES ADMINISTRATIVAS: Em caso de atraso
injustificado no cumprimento do cronograma da obra. sera aplicada a Contratada multa

morat6f1a equivalente a 0.05% sobre 0 valor total da etapa em atraso, por dia util excedente

ao respectlvo prazo. limitada a 2% do valor total da etapa em atraso

Paragrafo unico - Pela inexecu9ao total ou parcial do Contrato, 0 CONTRATANTE podera,

garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as san.y6es previstas no art. 87 da Lei

8.666/93, sendo que em caso de multa esta correspondera a 2% (dois por cento) sobre 0

valor total do contrato.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAo: 0 presente Contrato podera ser rescindido
nos termos dos arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93, bem como, no caso de ocorrencia de quaisquer

das hip6teses elencadas no art.78 do mesmo diploma legal.

Paragrafo unico - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de

rescisao administrativa prevista no arI. 77, da lei nO. 8.666/93.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DURAGAo: 0 presente contrato tera dura.yao de 07
(sete) meses.
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Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

Contrato пО 125/2016

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LEGISLACAo APLICAVEL: О presente Instrumento
Contratual rege-se pelas disроsiфеs expressas па Lei пО. 8.666/93, de 21 de junho de 1993,

suas alterar,:oes е lеgislаr,:эо coггelata. pelo respectivo pгocedimento licitat6rio, е pelos

preceitos de direito pubIico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos

contratos е as disposir,:oes de direito privado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - VIGENCIA: О presente contrato tera vigencia ate 25 de

novembro de 2016.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos sегэо resolvidos а luz

da Lei 8.666/93, suas alterar,:oes е lеglslаr,:эо регtlПепtе. Ьет сото, dos princlplOs gerais de

direito.

CLAUSULA DECIMA SEТlMA - FORO: Fica eleito о foro da Сотагса de Marechal Candido
Rondon, Estado do Рагапа, рага dirimir as eventuais duvidas ou conflitos oriundos do

presente Contrato.

Е, рог estarem justas е contratadas. assinam о presente instrumento contratual ет 2 (duas)

de igual teor е forma, па presenr,:a de 02 (duas) testemunhas que а tudo assistiram е 'атЬет

assinam, obrigando-se as paгtes, herdeiros е sucessores а fielmente cumprir о aqui disposto.

Mercedes. 25 de abril de 2016.
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CONTRATANTE
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•
Noeli Pereira

RG пО 4.779.213-4
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

OROEM OE SERVI<;:O

Peia presente Ordem de Serviyo, o Municipio de Mercedes, atraves de

sua Prefeita, Senhora cleci M. Rambo Loffi, AUTORIZA a execuyāo de obra de

alargamento do prolongamento da Avenida Joāo XXIII, no trecho compreendido

entre a Rua Romano Groff e Rua Lima, na sede municipal, objeto da proposta

de 1°/04/2016, da empresa Empreendimentos Queiroz Ltda ME, pessoa

juridica de direito privado, com sede na Av. Venāncio Aires, nO. 1110, Saino

Sāo Jorge, CEP 85.877-000, na Cidade de Sāo Miguel do Iguayu, Estado do

Parana, inscrita no CNPJ/MF sob nO. 10.258.925/0001-90, Inscriyāo Estadual

n° 90590655-02, adjudicataria da licitayāo na modalidade de Concom9ncia n.o

212016.

Integram e completam a presente Ordem de Serviyo, para todos os fins de

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condiyōes expressas

no edital de Concorr{mcia nO 212016, juntamente com seus anexos e a

proposta comercial expedida peia Contratada em 1°/04/2016.

A presente Ordem de Serviyo rege-se peias disposiyōes expressas na Lei

n.o 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterayōes e legislayāo pertinente e

pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-Ihe supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposiyōes de direito privado.

Mercedes, em 25 de abril de 2016.
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( Municipio de Mercedes
J CONTRATANTE

ueiroz Ltda ME

/1/k;/4
Dyeiko Allann Henz
Engenheiro Civil - CREA 136.876/0

FISCAL DA CONTRATANTE
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