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CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MERCEDES

E

A

EMPRESA

PRESPONTES

SERVIÇOS LTDA ME
Contrato n°, 206/2017

Identificação: 3062017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.O 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representada por sua Prefeita, Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi brasileira, casada, residente e
domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nO. 886.335.359-04, portador da Carteira de Identidade nO.
5.107.835-7,

expedida

pela

SSPIPR,

a

seguir

denominado

CONTRATANTE,

e

a

empresa

Prespontes Serviços Ltda. ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua São Gabriel, n.o
287, Centro, na Cidade de Quatro Pontes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nO.

05.033.822/0001-92,

isento

de

inscriçãó

estadual,

neste

ato

representada

por

sua

sócia

administradora, Sra. Nathalia Rosana Cararo Muller, residente e domiciliada na Rua 1 ° de Maio, nO
416,

Centro,

no

município

de

Quatro

Pontes,

Estado

do

Paraná,

inscrita no

CPF

sob

n°.

052.175.619-71, portadora da Carteira de Identidade n°. 8.072.804-2, expedida pela SESPIPR, 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

1112017, nos termos da proposta da

Contratada, datada de 26106/2017 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: A presente licitação tem por objeto a execlIç(/o de obra de
ampliação do espaço físico existente na Creche Passinhos do Saber, localizada na Rua Roma, Lote

15, Quadra 06, Loteamento Groff 11, sede do Mzmicipio de Mercedes, cuja área a ser ampliada

corresponde a 279,80111], sob regime de empreitada global, tipo menor preço global
Parágrafo primeiro: Os serviços deverão ser executados de acordo com especificações técnicas e
demais peças e documentos que fazem parte do Edital.
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Contrato n° 20612017
Panigrafo segundo - Integram e completam 0 presente Termo Contratual, para todos os fins de

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as demais condicroes expressas no Edital de
TOMADA DE PRE\:OS N.o 11/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da
CO

TRATADA.

CLAuSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECU(:AO: A execucrao do objeto dar-se-a sob a
forma de execucrao indireta, sob 0 regime de empreitada por precro global, tipo menor precro.

CLAuSULA TERCElRA - VALOR CONTRATUAL: Pela execucrao do objeto ora contratado, 0
CONTRATANTE pagara el CONTRATADA 0 valor de R$ 340.498,75 (trezentos e qllarenta mil,
qllatrocelltos e Iloventa e oito reais e setellta e cillCO celltavos).

CLAuSULA QUARTA - CONDI(:OES DE PAGAMENTO: 0 pagamento seni efetuado em ate
30 (trinta) dias ap6s a elaboracrao do Relat6rio de Medicrao, na forma disciplinada pela edital de
licitacrao precedente, mediante a apresentacrao da respectiva Nota Fiscal.
Panigrafo primeiro - A mora injustificada sujeitani 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de

correcrao monetaria aser calculada com base na variacrao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.
Panigrafo segundo - Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacroes devidas pelo fornecedor.

Panigrafo terceiro - 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades
decorrentes do fornecimento.
Panigrafo quarto -

A Liberaciio da li/tima parce/a devida a CONTRA TA DA, correspondente a

10% do va/or do Contrato, fica condicionada a apresentaciio da certidiio negativa de debitos,
expedida pe/o JNSS. re/ativa a obra.

Panigrafo quinto - A aceitabilidade do objeto restara plenamente configurada ap6s vistoria do
setor de engenharia do municipio.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente
Contrato serao efetuadas el conta da seguinte dotacrao oramentaria:
02.005.12.365.0004.1007 - Infraestrutura - Educaao InfantiI.

Elemento de despesa:

4490510105

Fonte de recurso:

000, 104

CLAUSULA SEXTA - CRITERIO DE REAJUSTE: 0 precro estabelecido no presente Contrato
nao sera reajustado.
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CLA.USULA SETIMA - PRAZOS: 0 prazo maximo para a execuyào do objeto do presente
Contrato e de 07 (sete) meses, contados da data de emissào da Ordem de Servico.

Parâgrafo 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.
Parâgrafo 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 n°. 8.666/93, sendo de 90 (noventa) dais 0 prazo de
obervayào.

CLA.USULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Constituem

direitos de 0 CONTRATANTE receber 0 objeto deste Contrato nas condiyòes avenyadas, e da
CO TRATADA perceber 0 valor ajustado na forma e prazo mencionados.
Parâgrafo primeiro - Constituem obrigayòes do CONTRATA

TE:

a) Efetuar 0 pagamento ajustado e,
b) Dar à CO

TRATADA as condiyòes necessarias à regular execuyào do Contrato.

Parâgrafo segundo - Constituem obrigayòes da CO

TRATADA:

a) Prestar 0 serviyo na forma ajustada;

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execuyào
do presente Contrato;

c) Manter durante toda a execuyào do Contrato, em compatibilidade com as obrigayòes assumidas,
todas as condiyòes de habilitayào e qualificayào exigidas na licitayào;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execuyào do Contrato, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislayào em vigor quanto às obrigayòes assumidas na licitayào, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

e) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranya do
Trabalho, obrigando

seus empregados a

trabalhar com

equipamcntos

individuais

lcgalmcntc

previstos.

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreyòes resultantes da
execuyào ou de mau uso de materiais empregados.

g) Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CO TRATA TE ou a terceiros durante a
execuyâo contratual ou em decorrência dela, independentemente de dolo ou culpa.

CLA.USULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCÂO E GARANTIA ADICIONAL: 0
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valor da garantia de execu<;ăo sera obtido pela aplica<;ăo de 5% (cinca parcenta) sobre o valor
contratual acresc ido da garantia adicional, se houver.

Panigrafo primeiro - A CONTRATADA devera, quando da assinatura do termo de contrato de

empreitada sob pena de decair o direito de contrata<;ăo, apresentar comprova<;ăo da formaliza<;ăo da
garantia de execu<;ăo e da garantia adicional, se houver.
Paragrafo segundo - Se ocorrer majora<;ăo do valor contratual o valor da garantia de execu<;ăo sera
acrescido pela aplica<;ăo de 5% (cinca parcenta) sobre o valor contratual majorado.
redu<;ăo do valor contratual, podera a CO

o caso de

TRATADA ajustar o valor da garantia de execucrao. se

assim o desejar.
Paragrafo terceiro - A devolu<;ao da garantia de execu<;ao e da garantia adicional, quando for o
caso, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresenta<;ao de:

a) aceitacrao pela CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) certidao negativa de debitos, expedida pela 1

SS. referente ao objeto contratado concluido.

Paragrafo quarto - A CONTRATADA perdera a garantia de execu<;ao e a garantia adicional, se
houver, quando:

a) da inadimplencia das obrigacr6es e/ou rescisao unilateral do Termo de Contrato;
b) quando do nao recebimento provis6rio e definitivo e/ou nao aceita<;ao pelo licitador da obra.

CLĂUSUAL DECIMA - DA FISCALIZA(:ĂO: A fiscalizacrao da execu<;ao da obra sera
efetuada

por

tecnico

devidamente

habilitado

e

credenciado

pelo

CO

TRATANTE,

corn

responsabilidades especificas, nos termos dos ŞŞ 1 ° e 2° do art. 67 da Lei n.O 8.666/93, devendo a
CONTRATADA permitir que o mesmo exer<;a tai fiscaliza<;ao.
Paragrafo primeiro - O tecnico a que faz men<;ao o item retro tera poderes para:
a) Aprovar e/ou desaprovar as medi<;oes dos servi<;os executados:

b) Aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) Aprovar e/ou desaprovar os equipamentos utilizados para execu<;ao da obra, colocados no
canteiro de servi<;os, quanto as medidas de seguran<;a necessarias;

d) Exigir a retirada de gualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a CO TRATADA
gue, a seu criterio, comprometa o bom andamento dos servi<;os ou se recuse ao uso dos
equipamentos de seguran<;a e a obediencia as normas de seguran<;a coletiva ou individual, conforme

P
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prescrito na legisla<;ao afeta;

e) Exigir 0 cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguran<;a do
Trabalho, especialmente quanto a utiliza<;ao correta de equipamentos de prote<;ao individual (EPI).
Panigrafo segundo - A CONTRATADA deveni manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATA

TE para representa-Ia na execu<;ao do contrato.

CLA.USULA DtCIMA PRIMEIRA - SA <;OES ADMINISTRATIVAS: Em caso de atraso
injustificado no cumprimento do cronograma da obra, sera aplicada a Contratada multa morat6ria
equivalente a 0,05% sobre 0 valor

total

da etapa em atraso, por dia util excedente ao respectivo

prazo, limitada a 2% do valor' total da etapa em atraso.
Panigrafo unico - Pela inexecu<;ao total ou parcial do Contrato, 0 CO

TRATA

TE podeni,

garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as san<;oes 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.

CLA.USULA DtCIMA SEGUNDA - RESClSAo: 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.

Panigrafo unico - A CONTRATADA reconhece. os direitos do CONTRATANTE, em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77, da lei nO. 8.666/93.

CLA.USULA DtCIMA TERCEIRA - DURA<;Ao: 0 presente contrato tera duracyao de 10 (dez)
meses.

CLA.USULA DtCIMA QUARTA - LEGlSLA<;Ao APLICA.VEL: 0 presente Instrumento
Contratual rege-se pelas disposi<;oes expressas na Lei nO. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas

altera<;oes e legisla<;ao correlata, pelo respectivo procedimento licitat6rio, e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicyoes de direito privado.

CLA.USULA DtCIMA QUl TA - VIGE CIA: 0 presente contrato tera vigencia ate 15 de
junho de 2018.

CLA.USULA DtCIMA SEXTA - CASOS OMlSSOS: Os casos omissos serao resolvidos a luz da
Lei 8.666/93, suas alteracyoes e legislacyao pertinente, bem como, dos principios gerais de direito.

CL.\USULA DECIMA SETIMA - FORO: Fica eleito 0 foro da Comarca de Marechal Candido
Rondon, Estado do Parana, para dirimir as eventuais duvidas ou conf1itos oriundos do presente
Contrato.
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Municipio de Mercedes
Estado do Рагапа
Coпfrafo пО 20612017
Е, рог estarem justas е contratadas, assinam о presente instrumento contratual ет 2 (duas)
de igual teor е [огта, па ргеsеща de 02 (duas) testemunhas que а tudo assistiram е tambem
assinam, obrigando-se as partes, herdeiros е sucessores а fielmente cumprir о aqui disposto.

Mercedes, 15 de agosto

.1L ,
AiOdcMcrcc/J.
CONTRATANTE

е 2017.

Д

!J-пvJ.
-;;JJA
rcspontv'os
LBE
CONTRATADA

Testemunhas:

Iil.

&4b.
Gllson Backes

vi1sol1 Martil1s
RG пО 4.491.835-8

RG пО 6.236.284-7
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