Município de Mercedes
Estado do Paraná
Contrato n° 162/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

MERCEDES

E A EMPRESA RAINHA PRÉ

MOLDADOS LTDA ME
Contrato nO, 162/2017

Identificação: 2622017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz,
n.o 555, Estado do Paraná, neste ato representada. pela Prefeita, Sra. Cleci M. Rambo Loffi,
brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.o 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n.o

5.107.835-7 SSPIPR, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff,
CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, a seguir denominado
CONTRATANTE, e a empresa Rainha Pré Moldados Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nO. 16.402.999/0001-35, com sede no Prolongamento da Av. Willy Barth, sInO,
Parque Industrial III, CEP 85.948-000, na Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, neste ato

representada por seu sócio administrador, Sr. Sandro Rafael Kuhn, residente e domiciliado na Rua
Guaratuba, n° 1659, casa, Centro, CEP 85.948-000, na Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná,
portador da Carteira de Identidade n°. 9.512.723-1, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n°.
078.895.139-41, 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 TOMADA DE PREÇOS N.o 8/2017, nos
termos da proposta da Contratada, datada de 02/06/2017, e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: A presente licitação tem por objeto a fabricação e
montagem de barracão pré-moldado, em concreto armado e cobertura metálica, a ser instalado na

localidade de Linha São Marcos, interior do Município de Mercedes, sob regime de empreitada
global, tipo menor preço global.

Parágrafo primeiro: As obras deverão ser executadas de acordo com especificações técnicas e
demais peças e documentos que fazem parte do Edital de Tomada de Preços n.o 8/2017.
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Panlgrafo segundo - Integram e completam 0 presente Termo Contratual, para todo s os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as demais condic;oes expressas no Edital de
TOMADA DE PRE<;OS N.o 8/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAuSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECU<:Ao: A execuc;ao do objeto dar-se-a sob a
forma de execuc;ao indireta, sob 0 regime de empreitada por prec;o global, tipo menor prec;o.

CLAuSULA TERCElRA - VALOR CONTRATUAL: Pela execuc;ao do objeto ora contratado, 0
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA 0 valor de R$ 14.751,77 (catorze mil, setecentos e
cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

CLAuSULA QUARTA - CONDI<:OES DE PAGAMENTO: 0 pedido de pagamento devera ser
devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado. A Nota Fiscal
correspondente devera conter 0 numero do Edital e assinatura do responsavel pela Secretaria
licitante em seu verso;

Panigrafo primeiro - 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias da emissao 'do Relat6rio
de Medic;ao, mediante a apresentac;ao da respectiva Nota Fiscal.
Paragrafo segundo: A mora injustificada sujeitarao Municipio de Mercedes ao pagamento de

correc;ao monetaria aser calculada com base na variac;ao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

Paragrafo terceiro: A Libera9iio da ultima parcela devida a CONTRATADA. correspondente a
10% do valor do Contrato, jica condicionada a apresenta9iio, por parte da contratada. quando da
conclusiio da execu9iio do ob}eto a disponibiliza9iio de 02 (duas) vias impressas. 01 (um) CD

contendo 0 pro}eto e ART de fabrica9iio, instalaiio e montagem da estrutura e projeto e ART de
execu9ao da.funda90es

Paragrafo quarto - 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizac;oes devidas pelo fornecedor.

Paragrafo quinto - 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades
decorrentes do fornecimento.

Paragrafo sexto - A aceitabilidade do objeto restani plenamente configurada ap6s vistoria do setor
de engenharia do municipio.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente

Contrato serao efetuadas a conta da seguinte dota9aO or9amentaria:
02.004.04.122.0003.1004 - Construao e Ampliaao de Predios Publicos.
Elemento de despesa:

4490510102
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CLÂUSULA SEXTA - CRITERIO DE REAJUSTE: 0 pre<;:o contratado nào sofreni qualquer
reajuste durante a vigência da contrata<;:ào, ressalvada a possibilidade de recomposi<;:ào do equilibrio
econòmico-financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com
documentos que efetivamente comprovem 0 desequilibrio, nos termos do art. 65, 11, "d", da Lei n.O
8.666/93.

CLÂUSULA SETIMA - PRAZOS: 0 prazo maximo para a execu<;:ào do objeto do presente
Contrato , contados da data de emissào da Ordem de Serviyo, e de 02 (dois) meses.
Paragrafo primeiro - 0 prazo estabelecido no caput desta Clausula podera ser prorrogado nos
termos do art. 57, SS 1 ° e 2°, da Lei 8.666/93.
Paragrafo segundo - Executado 0 Contrato, seu objeto sera recebido nos termos do art. 73, 1,
alineas "a" e "b" e SS 2°, 3° e 4° e art. 76 da Lei nO. 8.666/93, sendo 0 prazo de observa<;:ào de no

maximo 90 (noventa) dias.
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CLÂUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Constituem
direitos de 0 CONTRATANTE receber 0 objeto deste Contrato nas condi<;:òes aven<;:adas, e da
CONTRATADA perceber 0 valor ajustado na forma e prazo mencionados.

Paragrafo primeiro - Constituem obriga<;:òes do CONTRATANTE:
a) efetuar 0 pagamento ajustado e,

b) dar à CONTRATADA as condi<;:òes necessarias à regular execu<;:ào do Contrato.
Parâgrafo segundo - Constituem obriga<;:òes da CONTRATADA:

a) prestar 0 servi<;:o na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execu<;:ào
do presente Contrato;

c) manter durante toda a execu<;:ào do Contrato, em compatibilidade com as obriga<;:òes assumidas,
todas as condi<;:òes de habilita<;:ào e qualifica<;:ào exigidas na licita<;:ào;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execu<;:ào do Contrato, documentos que comprovem

estar cumprindo a legisla<;:ào em vigor quanto às obriga<;:òes assumidas na licita<;:ào, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguran<;:a do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais legalmente
previstos;
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f) 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 incorreyoes resultantes da
execuyao ou de mau uso de materiais empregados;

g) indicar e manter preposto aceito pela Administrayao no local da oubra, para representa-la na
execuyao do contrato.

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros durante a
execuyao contratual ou em decorrencia dela, independentemente de dolo ou culpa.

CLĂUSULA NONA - SAN<;OES ADMINISTRATIVAS: Em caso de atrasa injustificado no
cumprimento do cronograma da obra, sera aplicada a Contratada multa morat6ria equivalente a
0,05% sobre o valor total da etapa em atraso, por dia util excedente ao respectivo prazo, limitada a
2% do valor total da etapa em atraso.

Paragrafo unico - Pela inexecuyao total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE podera,

garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as sanyoes previstas no art. 87 da Lei 8.666/93,
sendo que em caso de multa esta correspondera a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato.

CLĂUSULA DECIMA - RESCISĂO: O 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 art. 77 da lei n°. 8.666/93.

CLĂUSULA DECIMA PRIMEIRA - VIGENCIA: O presente contrato tera vigencia de 04
(quatro) meses, expirando em 14 (catorze) de outubro de 2017.

CLĂUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLA<;ĂO APLICĂVEL: O presente Instrumento
Contratual rege-se pelas disposiyoes expres sas na Lei nO. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas
alterayoes e legislayao correlata, pelo respectivo procedimento licitat6rio, e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as
disposiyoes de direito privado.

CLĂUSULA DECIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos serao resolvidos a
luz da Lei 8.666/93, suas alterayoes e legislayao pertinente, bem como, dos principios gerais de
direito.

CLĂUSULA DECIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Cândido
Rondon, Estado do Paraml, para dirimir as eventuais duvidas ou conflitos oriundos do presente
Contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam 0 presente instrumento contratual em 2 (duas)
de igual teor e forma, na presen9a de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e tambem

assinam, obrigando-se as partes, herdeiros e sucessores a fielmente cumprir 0 aqui disposto.

Mercedes, 14 de jUnhOde.: .. 1

J!lI!G/J
,
[,..' . .
N
•

,

unicipio Jmerce e
CONTRATANTE

Testemunhas:

d1/

C
/'

Kl
YV7

Rainha  Moados Ltda ME
CONTRATADA
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ORDEM ОЕ SERVI<;O

Pela presente Ordem de Servi90, о Mиnicipio de Mercedes, atraves de sиa

Prefeita, Sra. Cleci М. Rambo Loffi, AUTORIZA а fabricar;ilo е тoпtageт de
barracilo pre-тoldado. ет coпcreto arrnado е cobertura тetalica. а ser iпstalado па
localidade de Liпha Silo Marcos.

iпterior do Muпicipio de Mercedes, objeto da

proposta de 02106/2017, da empresa Rainha Pre Moldados Ltda МБ, pessoa jиridica de
direito

privado,

inscrita

по

CNPJ

sob

пО.

16.402.99910001-35,

сот

sede

по

Prolongamento da Ау. Willy Barth, s/no, Parqиe Indиstrial Ш, СЕР 85.948-000, па

Cidade de Pato Bragado, Estado do РагаШl, аdjиdiсаtэ.гiа da licita9ao па modalidade de
Toтada de Prer;os п. о 8/2017.

Integram е completam а presente Ordem de Servi90, para todos os fins de direito,

obrigando as partes ет todos os seиs termos, as сопdi9беs expressas по ефtаl de
Toтada de Prer;os п. о 8/2017, jиntamente сот seиs anexos е а proposta comercial
expedida pela Contratada ет 02106/2017.

А presente Ordem de Servi90 rege-se pelas disроsi9беs expressas па Lei п.о

8.666/93, de 21 de jиnho de 1993, sиas аltега9беs е legisla9ao pertinente е pelos
preceitos de direito pиblico, aplicando-se-lhe sиpletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos е as disроsi9беs de direito privado.
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ercd.es, ет 14 de /IllЬ de 2017.
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