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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM o MUNICÍPIO DE

MERCEDES E A EMPRESA MK EMPREITEIRA

DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Contrato n.o 144/2017

Identificação: 2442017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na

Rua Dl'. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo' Cruz, n° 331, Loteamento Oroff, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade nO.

5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa MK

Empreiteira de Obras e Serviços Ltda. EPP. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

n°. 17.222.441/0001-30, com sede na Av Maripá, n°. 2121. CEP 85.960-000, Centro, na Cidade de

Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato representada por Marco Aurelio . Kist,

residente e domiciliado na Rua Colombo, n°.1523, CEP 85.960-000, Centro, na Cidade de Marechal

Cândido Rondon, Estado do Paraná, portador da Ca11eira de Identidade nO. 10.464.087-7, expedida

pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n°.083.891.119-69, a seguir denominada CONTRATADA,

acordam e ajustam filmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.O 8.666/93 e Legislação

pertinente, das condições do Pregão Presencial nO. 51/2017 da proposta da contratada, datada de

15/05/2017, e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

1- CLÁUSULAPRIl\IEIRA-DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente instrumento contratual o fornecimento de peças e realização de

reparos no trator de esteiras CAl' D-6, número de frota 06, vinculado à Secretaria de Viação, Obras

e Serviços Urbanos do Município de Mercedes, de acordo com as características e demais

condicões definidas no Edital de Pregão n.o 51/2017 e em seus Anexos.
, �

2 - CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR CONTRATUAL:

2.1.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
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de R$ 26.454,97 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete

centavos), conforme disposto a seguir:

1 P- e�as

ITEM PRODUTO Quant R$ Unit. R$ Total

1.1 Tira de encosto da corrente; traseira; lado direito 2 209,00 418,00

1.2 Tira de encosto da corrente; traseira; lado esquerdo 2 209,00 418,00

1.3 Tira da roda guia; extema e interna; lado direito 4 224,00 896,00

1.4 Tira da roda guia; extema e interna; lado esquerdo 4 224,00 896,00

1.5 �oxim do batente da balanya 4 209,00 836,00

1.6 Coxim central da balanya 2 89,00 178,00

1.7 Suporte da balanya 1 1.500,99 1.500,99

1.8 Jogo de reparo comando hidraulico 1 690,00 690,00

1.9 Parafuso com porca, para sapata 200 9,30 1.860,00

1.10 Bronzina do garfo truck 04 194,00 776,00

1.11 Sapata 72 181,50 13.068,00

Valor do Item 01: R$ 21.536,99 -(vinte e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e

nove centavos)

2 S- erVl�os

ITEM PRODUTO Quant R$ Unit. R$ Total

2.1 Mao de obra para giro de pino e bucha 1 4.917,98 4.917,98

Valor do item 02: R$ 4.917,98 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e noventa e oito

centavos

2.2. No pre90 acima retratado estao computados, alem do lucro, todas as despesas e custos como

frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,

relacionadas com 0 fomecimento do objeto da presente licitayao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio economico financeiro devidamente comprovado, nao

havera durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de preyo.

3 - CLAuSULATERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

3.1. 0 Contrato tera vigencia de 2 (dois) meses, findando em 16 de julho de 2017.

4 - CLAuSULA QUARTA - DESPESA:

4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dota<yao

or<;amentaria:

02.009.26.782.0010.2044 - Manuten.y3o da Malha Viaria.

Elemento de Despesa: 33903024; 33903917
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Fonte de recurso: 504,�05;OOO;505

5 - CLAuSULA QUINTA - PAGAMENTO:

5.1 - 0 pedido de pagamento deverà ser devidamente instruido por documento fiscal competente,

referente ao servic;o prestado, 0 mesmo deverà conter 0 nfunero do Edital e Contrato.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, à epoca cOITespondente, nao

apresentar comprovac;ao relativa à manutenyao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitayao

do Pregao n.o 51/2017.

5.3 0 pagamento esta previsto para ser efetuado em ate 30 (trinta) dia ap6s a prestayao do serviyo,

mediante apresentayao de documento hcibil para formalizayao do referido pagamento.

5.3.1 A mora injustificada sujeitarci 0 Mmlicipio de Mercedes ao pagamento de cOITeyao

monetaria a ser calculada com base 11a variac;ao do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivmnente OCOITeu.

5.4. 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montmlte a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizayòes devidas pelo fornecedor.

5.5. 0 pagamento efetuado nào isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

6 - CLAuSULA SEXTA - DA EXECU(ÀO E DA GARANTIA:
6.1. A prestayào do servic;o e 0 f()l'necimento por parte da contratada deverà se dar a partir emissao

da Ordem de Servic;o, devendo ser efetuada em atê 15 (quinze) dias ap6s a emissao da referida

ordem.

6.2. A contratada devera fornecer a garm1tia de 1 (um) ano do objeto executado. Quando do

surgimento de um problema do objeto executado, 0 Contratante devera ser atendido em no mâximo

12:00 horas seguintes da l1otitlcayao.

6.3 0 objeto serà recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93, sendo que 0 prazo de

observaC;3o seni de 60 (sessenta) dias.

7 - CLAuSULA SETIMA - OBRIGA(ÒES DO CONTRATANTE:

7.1. Sao obrigac;òes do CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informayòes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a

ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2. Efetuar 0 pagamento devido pel0 fornecimento do objeto licitado, desde que J

cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato; 0
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7.1.3. Vistoriar o objeto da licita<;30, a fim de verificar sua compatibilidade com a

especifica<ţâo tecnica constante do instrumento convocatl'lrio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(:OES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obrigac;oes da CONTRATADA:

8.1.1. Manter durante toda a execuc;âo do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes

assumidas, todas as condic;oes de habilitac;âo e qualificac;ao exigidas na licita<ţao;

8.1.2. Indicar o respollsavel por represent<cl-Ia na execuyâo do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na auscllcia do responsavel, poderao substitui-Io;

8.1.3. Efetuar os serviyos dentro das especificayoes e/ou condi<;oes COllstantes deste Edital

de Pregâo e em seus Anexos;

8.1.4. Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratac;5es n30 autorizadas pelo munidpio de Mercedes;

8.1.5. Respollsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamellte ao CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRi\TANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamac;oes a respeito da qualidade e

desempenho do objeto fomecido;

8.1.7. Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carMel' urgente

e prestar os esclarecimentos que julgar necessărio;

8.1.8. Prestar o servi<;o que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes

assumidas, todas as condi<;oes de habilitac;âo e qualificac;ao exigidas no Pregâo.

9 - CLĂUSIJLA NONA - OBRIGA(:OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, deveni a CONTRATADA:

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciărios e obrigayoes sociais

previstos na legislac;âo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca
prl'lpria, vez que os seus empregados nâo manterao nenhum vinculo empregaticio corn o

Munieipio de Mercedes; �

9.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obriga<;oes estabelecidas na legislayâo
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especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus

empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexao com ele, ainda que

acontecido em dependcncia da Sede Administrativa do CONTRATANTE;

9.1.3. Assumir todos os encargos de posslvel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por preven<;ao,

conexao ou continencia; e

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudica<;ao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimpH�ncia do fornecedor, com referel1cia aos el1cargos estabe1ecidos l1esta chiusula, l1ao

tral1sfere a respol1sabilidade por s�u pagamento ao CONTRATANTE, l1em podeni Ol1erar 0 objeto

deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamel1te a qualquer vll1culo de

solidariedade, ativa ou passiva.

9.3.E expressamente proibida ao fornecedor a veiculac;ao de publicidade acerca do Contrato, salvo

se houver previa autoriza<;ao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA DtCIMA - OBRIGA<;OES GER4JS DO CONTRATADO

10.1. Deveni a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1. E expressamente proibida a contrata<;ao de servidor pertencente ao quadro de pessoal

da Prefeitura do Mlmicipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de cOl1fian<;a, durante a

vigel1cia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veicula<;ao de publicidade acerca deste Contrato,

salvo se houver previa autorizac;ao do CONTRATANTE.

11 - CLAUSlJLA DF:CIMA PRIMEIRA - DAS ALTF:RA<;:OES CONTRATUAIS:

11.1. 0 pre90 contratado nao sofrera qualquer reaj Llste, salvo necessidade de recomposi<;ao do

equilibrio ecol1omico-fil1al1ceiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente,

juntamente com documentos que efetivamente comprovem a necessidade do reajuste, expresso em

reais, observado 0 padrao monetario oficial, inclusive para fra<;ao.

11.1.1. Os dados peliinel1tes ao restabelecimel1to da re1a9ao que as partes pactuaram

inicialmente deverao ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de

Decomposi<;.ao de Pre<;os.

11.2.0 prazo de durayao para a execuyao do objcto, que e originalmel1te de 02 (dois) meses, podera

ser revisto nas hip6teses e forma a que alude 0 ati. 57, inciso n, da Lei 8.666, de 21 de junho de

1993.

�
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11.2.1 А ехесщ:зо е fisca1iza<;ao do Objeto deste сопtПltо serao de responsabilidade do(a)

Secretario(a) de Viа<;зо, ОQШS е Servi<;os Urbanos.

12 - СLАПSПLА DECIMA SЕGПNDА - DAS PENALIDADES:
12.1 А Detentora, total оа parcialmente inadimplente, еstапi sujeita а aplica<;ao das san<;oes

previstas nos згts. 86,87 е 88 da Lei па 8.666/93, е зrt. 70 (1з Lei 10.520/2002, а saber:

12.1.1 Advertencia, nas hip6teses de ехесщао irregular (le que l1ао l'esulte prejuizo para о

fоmесiшепtо;

12.1.2 Multa шorаt6гiа de 0,5% (cinco dесiшоs por cento) do valor do contrato por dia de

atraso injustificado па providencia necess<iria, е de 1% por dia ap6s о 300 dia de atraso,

аСUП1Оlасlа сош as П1Оltаs сошiпаt6гiаs abaixo:

12.1.2.1 111Оltа de )/Уо (cinco por ce11to) do valor do total do contrato por faltas

medias, аssiш entendidas aquelas чие асаrrеtаш transtomos significativos е, па sua

l'eil1cide11Cia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);

12.1.2.2 шuНа de 10% (dez por сепtо) do valor total do сопtгаtо, паs hip6teses de

ineXeCHyaO total, сош он sem prejufzo para о епtе publico contratante.

12.1.3 SHspensao tеШРОПlгiа (10 (lireito de participar ет licitayao por prazo пзо sHperior а 2

(dois) anos, entre outras, по caso de iпехеснуао total он parcial do objeto;

12.1.4 Imреdiшепtо de licitar е contratar сот а АdmiпistГа<;ао, е descredenciamento do

Cadastro Мuпiсiраl de Fomecedores, ре10 prazo miпiшо de 2 (dois) anos е maximo de 5

(сiпсо) апоs, епtге опtгаs, qHal1do:

12.1.4.1 Convocado dentro do prazo cle validade da sua proposta, пао celebrar о

contrato;

12.1.4.2 Ensejar injHstificado retarclamento da ехесщао de seu objeto;

12.1.4.3 Nao шапtivег а proposta:

12.1.4.4f'аlЬаг gгаvешепtе па ехесщ;ао do сопtл:ttо:

12.1.4.5 Na reitera<;ao excessiva de шеsmо сошроrtamепtо ja punido он ошissзо de

providencias раш repara<;ao de епоs.

12.1.5 Dec.lагщ:ао de il1idon�idade para .1icitar е сопtп�tа: .СОШ. а ,Admini�tra9ao Pll?liCa,!
enqual1to регdшагеш os шоtlVОS detemlll1antes da ршш;ао он ate чне seJa РГОШОVldа �

геаЫlitщ:ао perante а pr6pria autoridade чuе арНсои а pel1alidade, entre outras, nas seguintes'
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hip6teses:

12.1.5.1 A.presentar document<wao falsa exigida para o certame;

12.1.5.2 Comportar-se de modo inid6neo;

12.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

12.1.5.4 Fraudar na execu<;ao do contrato.

12.2 Na aplica<;ao de san<;ao sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa, bem

como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsidera<;ao, na fonna do art. 109 da Lei n.O

8.666/93.

12.3 As san<;oes deveni seI' apUcadas com a observancias dos princlplos da razoabilidade e

proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infra<;tlo cometida.

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida f()r<;a maior ou caso fortuito, devidamente

justificado e aceito peia Administra<;ao Pllblica, ficani o f()rnecedor isento das penalidades.

12.5 As san<;oes advertencia, de suspensao de licitar e contratar com a Administra<;ao Publica, de

impedimento de licitar e contratar e de declara<;ao de inidoneidade, poderao ser aplicadas ao

fomecedor juntamente com a de multa.

12.6 As penalidades de multa deverao seI' satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notificayao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao contratado.

13 - CLA.USULA DECIMA TERCEIRA - no CANCELAMENTO no CONTRATO

13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa e ao contradit6rio, seni o contrato rescindido nas

seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das condi<;oes C011stantes neste EditaL em seus Anexos e no pr6prio

Contrato;

13.1.2. For a CONTRATADA declarada inid6nea para licitar ou contratar com a

Administra<;ao, nos tennos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.o 8.666, de 21 de junho de

1993;

13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrayao nos tennos

do artigo 7° da Lei Federal 11.° 10.520, de 17 de julho de 2002. �
��-

13.2. O CONTRATANTE podeni rescindir o C011trato em face de razoes de interesse publico,
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derivadas de f�ltO superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal

conduta, devendo anuhi-lo pOI' ilegalidade, de oficio ou pOI' provocayao de qualquer pessoa,

mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes nao terao direito à indenizayao em decorrència da anulayao do

Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de seI' ressarcido pelos encargos que

tiver suportado no cumprimento do avenyado.

13.3. A comunicayao da rescisao ou anulayao do Contrato deveni seI' feita pessoalmente, ou pOI'

correspondència com aviso de recebimento.

13.3.1. No caso de seI' ignorado, incerto ou inacessivel o endereyo da CONTRATADA, a

comunicayao sera feita por meio do Diario Oficia1 ou Jornal de Grande circulayao, pOI' duas

vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anu1ado o contrato, a contaI' da ultima

publicayao.

13.4. lndependentemente das preVIsoes retro indicadas, a CONTRATADA podera solicitar a

rescisao do Contrato na ocorrència de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forya maior,

devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a perfeita

execuyao contratual.

13.5 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administrayao no caso de rescisao

decorrente da inexecuyào tota1 ou parcial pOI' parte da CONTRATADA.

14 - CLAuSULA DECIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO E LEGISLA<;.t\.O APLICAVEL

14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizw;ào da execuyào do objeto, bem como

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigayòes ora contraidas, integram este

Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencia1 n°. 5112017 e, em especial, a proposta de

preyo e os documentos de habilitayao da CONTRATADA.

14.2. A execw;:ao do Contrato sera discip1inada pelas disposiyòes 1egais e regulamentares ap1icaveis

às obrigayoes ora contraidas, especia1mente a Lei Federal n.O 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.o

10.520, de 17/07/2002. Decreto Mutlicipal n.o 023/2007, de 27/03/2007.

14.2.1. As situayòes que, eventualmente, nao forem contempladas pe10 contrato, regular-se-ào

pe10s preceitos de direito pub1ico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral

dos Contratos e as disposiyoes de direito privado, na fonna do artigo 54, combinado com o
.. .

artigo 55, inciso XII, ambos da Lei Federal n.o 8.666/93.

15 - CLAUSULA llECIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:
15.1. As questòes decorrentes da execuyào deste Contrato, que nao possam seI' dirimidas

administrativamente, serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Càndido
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Contrato n° 14412017

Rondon-PR, com exdusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que fhi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, para que surt,illl um só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

!f v . ,1 l J J/�
JM�ipio �erce�'

CONTRATANTE

e maio de 2017.

Testemunhas:
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