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Estado do Parana

Contrato n° 250/2016

DATA.

- PUBLICADO -
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~.rneroodes.pr.9ov.tr

EDICAO:

%3BTE#TTEB[ECEE3T#A8£EN§EiRp¥bcgE
MERCEDES    E    A    EMPRESA    PRESPONTES
SERVICOS LTDA ME

:ontmto n°. 250/2016

dentifica§ao: 3502016

)  Munic{pio  de  Mercedes,  pessoa jurfdica de  direito  ptiblico  interno,  com  sede  administrativa na
lua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.a  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
:presentada por sua Prefeita,  a Exma.  Sra.  Cleci  M.  Rambo Loffl,  brasileira,  casada, residente e
omicilieda  na  Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Loteaniento  Groff,  nesta  Cidade  de  Mercedes,
;stado do Paran4 inscrita no  CPF sob n°.  886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°.
.107.835-7,   expedida   pela   SspmR,   a   seguir   denominado   CONTRATANTE,   e   a   empresa
respontes Servicos Ltda. ME, pessoa juridica de direito pi.ivado, com sede na Rua Sao Gabriel, n.°
87,  Centro,   na  Cidade  de  Quntro  Pontes,  Estado   do  Parana,   inscrita  no  CNPJ/MF  sob  n°.
5.033.822/0001-92,    isento    de    inscricao    estadual,    neste    ato    representada    por    sun    s6cia
dministradora, Sra. Nathalia Rosana Cararo Muller, residente e domiciliada na Rua 1° de Maio, n°
16,   Centro,   no   municipio   de   Quatro   Pontes,   Estado   do   Parana,   inscrita  no   CPF   sob   n°.
52.175.619-71,  portadora  da  Carteira  de  Identidade  n°.  8.072.804-2,  expedida  pela  SESpmR  a
3guir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, mos temios da
ei 8.666, de 21  de junho de  1993, suas alterap6es e demais legislapao pertinente, assim como pelas
c)ndi96es   do   Edital   de   TOMADA  DE   PRECOS      N.a   15/2016,   nos   termos   da  proposta  da
:ontratada,  datada  de  30/09/2016  e  pelas  clausulas  a  seguir  expi.essas,  defihidoras  dos  direitos,
brigap6es e responsabilidades das partes.

:LAUSULA  PRIMEIRA  -  OBJETO:     A  presente  licitapao  ten  por  objeto  a  exec"fGo  de
mpliacdo do estacionamen[o  existente junto ds  dependencias  do Conselho Tu[elar, soho [egivme de
nipreitada global, tipo menor preSo por lote, sendo:

Lote 01 : Estacionamento Conselho Tutelar;

rafo  primeiro:  As  obras  deverao  sei.  executadas  de  acordo  com  especificap6es  tecliicas  e
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emais pe9as e documentos que fazem parte do Edital.

arigrafo segundo - Integram e completam o presente Termo  Contratual, para todos os fins de
ireito, obrigando as partes em todos os seus temos, as demais condic6es expressas no Edital de
OMADA   DE    PRECOS    N.0    15/2016,   juntamente    com    seus    anexos    e    a   proposta   da

LAUSULA SEGUNDA -DO REGIME DE EXECUCAO: A execu9ao do objeto dar-se-a sob a
irma de execapao indireta, sob o regime de empreitada por prego global, tipo menor preco.

LAUSULA TERCEIRA -VALOR CONTRATUAL: Pela execngao do objeto ora contratado, o
ONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor de:  Ji$ 6.joo,06 /se!'s mj./,  gwjwhe#/or reaj.s e
'!.s con/avos/ para o LOTE 01 .

QUARTA - CONDICOES DE PAGAMENTO: 0 pedido de paganento deveri ser
vidamente   instruido   com   Nota   Fiscal   referente   ao   fomecimento   efetuado.   A  Nota   Fiscal
nespondente  devera  conter  o  n`inero  do  Edital  e  assinatura  do  responsavel  pela  Secretaria
itante em seu verso;

afo primeiro -  0 pagamento sera efetuado ate o loo (decimo) dia do mss subsequente ao da
objeto/prestapao de servigos e da respectiva Nota Fiscal.

Lrdgrafo  segundo:  A mora  injustificada  sujeitard  o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de
necao monetrfua a ser calculada com base na variap5o do Iop-M verificada entre a data em que
veria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

terceiro  -  0  Municipio  de  Mercedes  podera deduzir  do  montante  a pagar os valores
entes a multas ou indeniza¢6es devidas pelo fomecedor.

afo  quarto  -  0  pagamento  efetuado  nao  isentard  o  fomecedor  das  respousabilidades
ntes do fomecimento.

afo  quinto  -  A aceitabilidade  do  objeto  restard  plenamente  configurada  ap6s  vistoria  do
e engenharia do municipio.

ULA  QUINTA  -  RECURS0  FINANCEIRO:  As  despesas  decorrentes  do  presente
serao efetuadas a conta da seguinte dotagao orgamentala:

D04.04.122.0003.1004 -Construcao e Amptiacao de Predios PtibLicos.
mento de despesa:            490510104
ite de recurso:                    505

5.12365.0004.1007 -Infraestmtura -Educa€ao lnfanti].
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nto de despesa:             4490510103
de recurso:                    104

8.541.0007.1013 -Ac6es de Preservacao Ambienta].
ento de despesa:             4490510199
) de recurso:                    000, 505, 712

7.512.0009.1016 -Amp]ia€ao e Modernizacao do Sistema de Abastecimento de Agua -
RAE.
mento de despesa:            4490510199

e recurso:                    055

LA SEXTA - CRITERIO DE REAJUSTE:  0 preco contratado nao sofreri qualquer
ite durante a vigencia da contratapao, salvo em condicao de equiLibrio econdmico-financeiro,

pedido  devidamente  protocolado  no  setor  competente,  juntamente  com  documentos  que
comprovem tal condicao.

ULA SETIMA -  PRAZOS:  0  prazo  mckimo  para  a  execu¢ao  do  objeto  do  presente
ntrato , contedos da data de emissao da Ordem de Servico. e de
)1  (urn) m6s para o Lote 01 ;

fo  primeiro - 0  prazo estabelecido no capci/ desta Clfusula poderd ser prorrogado nos
do art. 57, §§  1° e 2° da Lei 8.666/93.

afo  segundo  -  Executado  o  Contrato,  seu  objeto  sera  recebido  mos  termos  do  art.  73,  I,
"a" e "b" e §§ 2°, 3° e 4° e art. 76 da Lei n°. 8.666/93.

AUSULA 0ITAVA - DIREITOS  E  RESPONSABILIDADES  DAS  PARTES:  Constituem
>itos  de  o  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  condic6es  avencadas,  e  da
NTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo mencionados.

primeiro - Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
o pagamento ajustado e,

ar a CONTRATADA as condig6es necessalias a regular execapao do Contrato.

segundo -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
servi9o na forma ajustada;

der aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execueao
•esente Contrato;

anter durante toda a execapfo do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es assumidas,
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•das as condic6es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;

) Apreseutar, sempre que solicitado, durante a execucao do Contrato, docunentos que comprovem
star cumprindo  a legislapao  em  vigor quanto  as obrigap5es assumidas  na licitapao,  em especial,
ncargos sociais, trabalhistas, previdenciarios. tributdrios, fiscais e comerciais.

)  Cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  normas  regulamentares  sobre  Medicina  e  Seguranga  do`rabalho,   obrigando   seus   empregados   a  trabalhar   com   equipamentos   individuais   legalmente

revistos.

)  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir ou  substituir.  ds  suas  expensas,  no  total  ou em  parte,  o
bjeto do presente  Contrato,  em que  se  verificarem  vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da
xecu9ao ou de mau uso de materiais empregados.

) Respousabilizar-se por danos causados diretanente ao CONTRATANTE ou a terceiros durante a
xecucao contratual ou em decorrencia dela, independentemente de dolo ou culpa.

:LAUSULA  NONA  -  SANCOES  ADMINISTRATIVAS:  Em  caso  de  atraso  injustificado  no
iimprimento  do  cronograma  da  obra,  sera aplicade  a  Contratada  multa  moratoria  equivalente  a
05% sobre o valor  total  da etapa em atraso, por dia util excedente ao respectivo prazo, limitada a
% do valor  total da etapa em atraso.

grafo  dnico  -  Pela  inexecucfro  total  ou  parcial  do  Contrato,  o  CONTRATANIE  poderd,
Lrantida a plevia defesa, aplicar a CONTRATADA as san96es previstas no art. 87 da Lei 8.666/93,
ndo  que  em  caso  de  multa  esta  correspondera  a  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  total  do

AUSULA DECIMA - RESCISAO: 0 presente Contrato poderi ser rescindido mos termos dos
79  e  80  da  Lei  8.666/93,  bern  como,  no  caso  de  oconencia  de  qunisquer  das  hip6teses

cadas no art.78 do mesmo diploma legal.

grafo  thnico  - A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  do  CONTRATANTE,  em  caso  de
scisao administrativa prevista no art. 77, da lei n°. 8.666/93.

LAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DURACAO: 0 presente contrato tern durapao de 03 (tres)
eses.

USULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL:  0  presente  Iustrunento
ontratual  rege-se pelas  disposic6es  expressas  na Lei  n°.  8.666/93,  de  21  de junho  de  1993,  suas
terap6es  e  legislagao  correlata,  pelo  respectivo  procedimento  licitat6rio,  e  pelos  preceitos  de

:;I::[¢%::]dce°6]rae::;Crndv°a-ds;SuP'et'Vanenteospnnclplosdeteonageraldoscfoseas
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Municipio de Mercedes
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Contrato n° 250/2016

AUSULA DECIMA THRCEIRA - VIGENCIA:  0 presente contrato ted vigencia ate  I 1  de
3vereiro de 2017.

:LAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos serao resolvidos a luz
a Lei 8.666/93, suas alterap6es e legislaeao pertinente, bern como, dos principios gerais de direito.

:LAUSULA DficIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Candido
London,  Estado  do  Parand,  para  dirimir  as  eventuais  ddvidas  ou  conflitos  oriundos  do  presente
;ontrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento contratual em 2 (duas)
igual  teor  e  foma,  na  presenga  de  02  (duns)  testemunhas  que  a  tudo  assistiram  e  tanbem

sinam, obrigando-se as partes, herdeiros e sucessores a fielmente cumprir o aqui disposto.

Mercedes,  I I de novem

CONTRATADA
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

ORDEM DE SERVICO

Pela  presente  Ordem  de  Servigo,  o  Municipio  de  Mercedes,  atrav6s  de  sun  Prefeita,
Senhora    Cleci    M.    Rambo    Loffi,    AUTORIZA    a    exece¢€ao    cJe    amap/i.crfao    do
estaciorramento   existente  junto   as   dependencias   do   Conselho   Tutelar,  drj]e_to   qp
proposta de 30/09/2016, da empresa Prespontes Servi9os Ltda.  ME, pessoa juridica de
direito  privado,  com  sede  na Rua  Sao  Gabriel,  n.° 287,  Centro,  na  Cidade  de  Quntro
Pontes,    Estado    do    Parana,    inscrita   no    CNPJ/MF    sob    n°.    05.033.822/0001-92,
adjudicataria da licitapao na modalidade de romcrdo de Prefas #. a /5/20/6.

Integram e completam a presente Ordem de Servigo, para todos os flns de direito,
obrigando  as  partes  em  todos  os  seus  termos,  as  condig6es  expressas  no  edital  de
romc!dcl  de  Prefas  #. a Jj/?a/6, juntamente  com  seus  anexos  e  a proposta comercial
expedida pela Contratada em 30/09/2016.

A  presente  Ordem  de  Servigo  rege-se  pelas  disposig6es  expressas  na  Lei  n.°
8.666/93,  de  21   de  junho  de   1993,   suas  alterap6es  e  legislapao  pertinente  e  pelos
preceitos  de  direito  pdblico,  aplicando-se-lhe  supletivanente,  os  principios  da  teoria
geral dos contratos e as disposig6es de direito privado.

Merc s, em 11  de novembro de 2016.

Jly##§RArfe#T# CONTRATADA
pr
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