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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QlJE ENTRE SI CELEBRAM O MUNiCípIO DE

MERCEDES E A EMPRESA ARCIMOL PRÉ

MOLDADOS E CONSTRUTORi\ DE OBRAS

LTOAEPP

Contrato n°, 137/2017

Identificação: 2372017

o Município de Mercedes. pessoa jurídica de direito público interno. sito na Rua Dl'. 03\\/aldo Cruz,

n.o 555. Estado do Paraná. neste ato representada pela Prefeita, Sra. Cleei M. Rmnbo Lofti,

brasileira, casada, inscrita no CPF sob n,o 886.335.359-04. portadora da Carteira de Identidade n,o

5.107.835-7 SSP/PR. residente e domiciliada na Rm� Dl'. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff,

CEP 85998-000. na Cidade de Mcrcedes. Estado do Paraná, a seguir denominado

CONTRATANTE. e a empresa Arcimol Pré Moldados e Construtora de Obras Ltda EPP, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNP] sob n". 76.443.340/0001-59, Inscrição Estadual nO

42300552-17, com sede na Rod BR 277. bn 635. s/nQ .. CEP 85.840-000. Bairro Industrial, na

Cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. João

Canffides Betto, residente e domicilíado na Rua Professor Daniel Muraro, nO. 910, CEP 85.840-000,

Centro, na Cidade de Céu Azul. Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO, 789.388-4,

expedida pela SSP/PR. inscrito no CPF sob n°. 118.148.029-91, 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 6/2017, nos tennos da proposta da Contratada, datada de

24/04/2017 e pelas cláusulas a seguIr expressas, detinidoras dos direitos. obrigações e

responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: A. presente licitação tem por objeto a contratação de

empresa para fornecimento c instalação de barracão pré-moldado, com área de 230m2, para abrigo

de incubadora industrial, na Rua A, Quadra 03, Lote 16, do Parque Industrial do Município de

Mercedes, sob regime de empreitada global. tipo menor pre��o global.

Parágrafo primeiro: As obras deverào ser executadas de acord(l com especificações técnicas e
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demais pe9as e documentos que fazem parte do Edital de Tomada de Pre90s n.o x!2017.

Paragrafo segundo -- Integram e completam 0 presente TemlO Contratual, para todos os fins de

direito, obrigando as pm1es em todos os seus termos, as demais condi<roes expressas no Edital de

TOMADA DE PRE(OS N.o 6/2017,juntamente com seus anexos e a proposta da CON'rRATADA.

CLA.USULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECU<;:\O: A execu<;ao do objeto dar-se-a sob a
fomla de execw;ao indireta. sob 0 regime de empreitada por pre90 global, tipo menor pre<;o.

CLAuSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATlJAL: Pela execu9ao elo o�jeto ora contratado, 0
CONTRATANTE pagar{t a CONTR/\TADA 0 valor de: R$ 28.001,78 (vinte e oito mil, um real e

setenta e oito centavos)

CLA.lJSlJLA QlJARTA - CONl»('OES HE PAGAMENTO: 0 pedido de pagc:unento devera ser
devidamente instruido com Nota Fiscal reterente ao tomecimento efetuado. A Nota Fiscal

cOITespondente devera conter 0 nlunero do Edital e assinatura do responsavel pela Secretaria

licitante cm seu verso;

Panigrafo primeiro - 0 pagamento sedt efetuado em ate 30 (trinta) dias da emissao do Relat6rio

de Medi'(ao, mediante a apresenta<;ao da respectiva Nota Fiscal. .

J>anigrafo segundo: A mora injustiticada sujeitani 0 Munidpio de Mercedes ao pagamento de

correc;ao monetaria aser ca1culada com base na vm'ia<;ao do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se clar 0 adimplement() e a dala cm que efetivamente OCOlTeu.

Paragrafo terceiro: A Lihera(lio da ultima parcela devida a CONTRAIADA, correspondente a

10% do valor do Conrrato, ./ica condicionadi1 a apresentar;uo, por parle da conlrafada, i.juando da

conclusdo da execu�'ao do objeto a di.sponibiliza('ilo de 02 (dua.s) vias impressas, 01 (um) CD

contendo 0 projeto eART de fabricm/i'io, instalar;ao e montagem da estrutura e projeto e ART de

execu�1io da/undat;oes

Paragrafo quarto - 0 Municipio de Mercedes podenl deduzir clo montante a pagar os valores

correspondcmes a multas ou indcniza<;ocs devidas pelo fornecedor.

Paragrafo quinto - 0 pagamento efetuado nao isentara 0 f()rnecedor das responsabilidades

decorrentes clo fl)rnccimento.

Paragrafo sexto - A aceitabilidade do objcto restar{t plenamente configurada ap()s vistoria do setor

de engenharia clo municipio,

CLAlJSULA QlJlNTA - RECl!RSO FINANCEIRO: As despesas clecorrentes do presente
Contrato serao cfetuadas ,1 conta da seguinte dota9ao on;ament{u'ia:

Pag 2/5

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

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 13712017

02.010.22.662.0011.1020 - Infraestrutura Industrial

Elemento de despesa: 4490510102

Fonte de recurso: 000

CLAUSlJLA SEXTA - CRIT}�RIO J)E REAJl1STE: 0 pre<;o contratado nào sofreni qualquer
reajuste durante a vigência da contratayào, ressalvada a possibilidade de recomposi<;ào do equilibrio

econòmico-financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com

documentos que efetivamen1e comprovem 0 desequilibrio, nos temlOS do ar1. 65, 11, "d", da Lei n.o

8.666/93.

CLAuSULA SETIMA - PRAZOS: 0 prazo maXIITIO para a execLH;ào do objeto do presente
Contrato , contados da data de emissào da Ordem de Servi£o, e de 02 (dois) meses.

Paragrafo primeil'O .- 0 prazo estabe1ecido no caput desta Clâusula poderà ser prorrogado nos

tennos do aI1. 57, SS 1 <) e 2'\ da Lei 8.666/93.

Paragrafo segundo - Executado 0 Contrato, scu objcto seni recebido nos terrnos do ar1. 73. 1,

aUneas "'1" e "b" e Ss 2°. 3" e 4() e art. 76 da Lei n°. 8.666/93. sendo 0 prazo de observa�ào de no

maximo 90 (noventa) dias.

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

direitos de 0 CONT'RAIANrE receber 0 objeto deste Contra10 nas condi<;òes avenyadas, e da

CONTR.l\TADA perceber 0 valor ajustado 11a forma � prazo mencionados.

Paragrafo primeiro - Constituern obrigayòes do CONrRA'T'ANTE:

a) efetuar 0 pagamento ajustado e,

b) dar à CONTRATADA as condi<;òes necessârias (;1 regular execu<;ào do Contrato,

Panigrafo segundo - Constituem ohriga�òes da CONTRA.TADA:

a) prestar 0 servi<;o na f(mlla ajustada;

b) atendcr aos encargos trabalhistas, previdcnciàrios, fiscais e comerciais decorrentes da execu<;ao

do presente Contrato;

c) manter duraIlte 10da a execu\,âo do Contrato, em compatibilidade com as obriga<;òes assumidas,

todas as condi<;òes de habilitayào e qualificac;ào exigidas na licitac;ào;

d) apresentar, semprc que solicitado. durante a execuyào do Contrato, documentos que comprovem

estar cumprindo a legislayào em vigor quanto às obriga<;òes assumidas na licitayào, em especial,

encargos sociais, trabalhistas, previdencia1'ios, tributàrios, fiscais c comerciais;

e) cumprir e f[iZer cumprir todas as no1'mas regulamentares sobre Medicina e Seguranya do

Pag 315

Rua D1'. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.

e-mail: me1.cedes@me1.cedes.p1..gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n() 137/2017

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais legalmente

previstos;

f) reparar, corrigir, remover. reconstruir ou substituir, as suns expensas, no total ou em parte, o

objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreyoes resuItantes da

execuyao ou de mau usa de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente '10 CONTRATANTE ou a lerceiros durante a

execUl;ao contratual ou em decom�ncia dela, independenternente de dolo ou culpa.

CLĂUSULA NONA - SAN(::OES ADMINISTRATIVAS: Em caso de atrasa injustificado no
cumprimento do cronogrmna da obra, sera aplicada ,1 Contratada multa morat6ria equivalente a

0,05% sobre o valor total da etapa em atrasa, por dia lltil excedente ao respectiva prazo, limitada a

2�/o do valor total da etapa em atraso.

Paragrafo ullico - Pela inexecLlyuo total ou parcial do Contrato, o CONTRAIANTE podeni,

garantida a previa defesa, aplicar Ll CONTRAIADA as salll,;5es previstas no an. 87 da Lci 8.666/93,

sendo que em casa de multa csta corresponderft a 2(�/;} (dois por cento) sobre o valor total do

contrato.

CLĂUSULA DECIMA - RESCISAo: O presente Contrato podera ser rescindido nos tenllOS dos

arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93, bem como, 110 caso de ocorrencia de quaisquer das hip()teses

elencadas no arI. 78 do mesmo diploma lega1.

Paragrafo ullico - A CONTRAIADA reconhece os direitos do CONTRAIANTE, em caso de

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

CLĂUSIJLA DECIMA PRIMEIRA - VIGENCIA: O presente contrato tenî vigencia de 04

(quatro) meses. a contar da data de assinatura.

CLĂUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLA(:Ao APLICAVEL: O presente Instrumento

Contratual rege-se pelas disposi<;5es expressas 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 pllblico, aplicando-se supletivamente os prindpios da teoria gemi dos contratos e as

disposiyoes de direito privado.

CI...AUSlJLA ntcIMA TKRCEIRA - CASOS OIVUSSOS: Os casos omissos serao resolvidos a

luz da Lei 8.666/93, SLlas a.ltera\'oes e legisla<;ao pertinente. bem como, dos princîpios gerais de

direito.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o l'om da Comarca de Marechal Cândido
Rondon, Estado do Paran{l, para dirimir as eventuais duvidas ou conflitos oriundos do presente

Contrato.
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E, POI' estarem justas e contratadas. assinam 0 pl'cseme instrumento contratual em 2 (duas)

de igual teor e forma, na presenya de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e tambem

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

Mercedes, 05 de maio de 2011

tora de
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MUnlClplO ае MerCeaes

Estado do Рагапа

ORDEM DE SERVI<;O

Pela presente Ordem de Serviyo, о Mиnicipio de Mercedes, atraves de sиa Prefeita, Sra.

Cleci М. Rambo Loffi, AUTORIZA о forпecimento е instala�iio de Ьаггасао рге

moldado, сот агеа de 230т2, рага abrigo de incubadora industrial, па Rua А, Quadra

ОЗ, Lote 16, do Parque Industrial do Municipio de Mercedes, objeto da proposta de

24/04/2017, da empresa Arcimol Pre Moldados е Constrиtora de Obras Ltda ЕРР,

pessoa jиridica de direito privado, inscrita по CNPJ sob по. 76."443.340/0001-59,

Inscriyao Estadиal по 42300552-17, сот sede па Rod BR 277, km 635, s/n°., СЕР

85.840-000, Bairro Indиstrial, па Cidade de Сеи Azиl, Estado do Рагашi, adjudicataria

da licitayao па modalidade de Tomada de Pre�os п. о 6/2017.

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

obrigando as partes ет todos os seиs termos, as condiyoes expressas по edital de

Tomada de Prec;os п. о 6/2017, jиntamente сот seиs anexos е а proposta comercial

expedida pela Contratada ет 24/04/2017.

А presente Ordem de Serviyo rege-se pelas disposiyoes expressas па Lei п.О

8.666/93, de 21 de jиnho de 1993, sиas alterayoes е legislayao pertinente е pelos

preceitos de direito pиblico, aplicando-se-lhe sиpletivamente, os principios da teoria

geral dos contratos е as disposiyoes de direito privado.

rf A.Q. � J '�
W�pioea;мerce�

CONTRATANTE

tora

Dyeiko Аllапп Henz

Engenheiro Civil - CREA 136.876т

FISCAL DA CONTRAТANTE
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