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CONTRATO   DE   EXECUCAO   DE   OBRA   QUE
ENTRE    SI    CELEBRAM    0    MUNIcipIO    DE
MERCEDES    E    A    EMPRESA    PRESPONTES
SERVICOS LTDA ME

Contrato n°. 30S/2018
Identificacao: 4052018

0  Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito  pdblico  intemo,  com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representada por sua Prefeita,  a Exma.  Sra.  Cleci  M.  Rambo  Loffi, brasileira,  casada,  residente  e
domiciliada  na  Run  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do
Parana,  inscrita no CPF sob n°.  886.335.359-04, portadora da Carteira de ldentidade n°.  5.107.835-
7, expedida pela SSPPR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Prespontes Servieos
Ltda.  ME,  pessoa jun'dica  de  direito  privado,  iuscrita  no  CNPJ  sob  n°.  05.033.822/0001-92,  com
sede  na Av.  Presidente  Epifacio,  n°.  1059,  CEP  85.940-000,  Centro,  na Cidade  de  Quntro  Pontes,
Estado  do  Parana,  neste  ato  representada por  sua  s6cia  administradora,  Sra.  Femanda  Consuelo
Muller, residente e domiciliada na Rua Men de Sa, n°.  391, CEP 85.960-000,  Centro, na Cidade de
Marechal Candido Rondon, Estado do Parana, portadora da Carteira de ldentidade n°. 7.286.824-2,
expedida    pela    SspmR,    inscrita    no    CPF    sob    n°.    045.841.339-99,    a    seguir    denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firinar o presente Contrato, mos temos da Lei 8.666, de 21  de
junho de  1993, suas alterap6es e demais legislapao peftinente, assim coino pelas condig6es do Edital
de  TOMADA  DE  PRECOS     N.0   12/2018,  mos  termos  da  proposta  da  Contratada,  datada  de
06/12/2018,    e    pelas    clausulas    a   seguir   expressas,    definidoras    dos   direitls,    obrigap6es    e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO:  A presente licitacao tern por objeto a erecwfGo de obra de
f echamen[o de barracdo pr6 moldado destinado ao abrigo de i_ncubqdora.inde:trial/empre.sari`al., q
Her implantada yio Parqrie  Industrial do Municipio de  Mercedes, sob regjrme de eraprehoha glchal,
tipo menor preco global.

Paragrafo primeiro:  Os servicos deverao ser executados de acordo com especificag6es tecnicas e
demais pecas e documentos que fazem parte do Edital.
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Municipio de Mercedes
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Contrato n° 305/2018

Paragrafo  segundo  - Integram  e  completam  o presente  Termo  Contratunl,  para tldos os  fins  de
direito,  obrigando  as  partes  em todos os  seus termos,  as  demais  condic6es  expressas  no  Edital  de
TOMADA   DE    PRECOS    N.a    12/2018,   juntamente    com    seus    anexos    e    a   proposta    da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA -D0 REGIME DE EXECUCAO: A execugao do objeto dar-se-a sob a
forma de execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco.

CLAUSULA TERCEIRA -VALOR CONTRATUAL: Pela execngao do objeto ora contratado, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$  184.315,06 (cento e oitenta e quatro mil,
trezentos e quinze reais e seis centavos)

CLAUSULA QUARTA - CONDICOES DE PAGAMENTO: 0 paganento sera efetundo em ate
30 (trinta) dias ap6s a elaborapao do Relat6rio de Medi¢ao, mediante a apresentapao da respectiva
Nota Fiscal, e a entrega da solicitapao de liberapao de paganento encaminhada a qual sera atestada
pela Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico, Trabalho e Emprego e pelo Setor de Engenharia.

Paragrafo  primeiro  -  A mora  injustifiicada sujeitara o  Municipio  de Mercedes ao paganento de
correcao monetalia a ser calculada com base na variacao do IPCA-IBGE verificada entre a data em
que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

Paragrafo  segundo  -  Municipio  de  Mercedes  podera  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes a multas ou indeniza96es devidas pelo fomecedor.

Paragrafo  terceiro  -  0  pagamento  efetuado  nao  isentara  o  fomecedor  das  responsabilidades
decorrentes do fomecimento.

Paragrafo  quarto  -   A Liberacao  da  dltima parcela devida a CONTRATADA,  correspondente  a
10% do valor do Contrato, fica condicionada a:

a) apresentapao da certidao negativa de debitos, expedida pelo INSS, relativa a obra; e

b) Emissao de Termo de Recebimento definitivo, emitido pelo CONTRATANTE.

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

CLAUSULA  QUINTA  -  RECURS0   FINANCEIRO:   As  despesas  decorrentes  do  presente
Contrato serao efetuadas a conta da seguinte dotapao or¢amentaria:

02.010.22.662.0011.1020 -Infraestrutura Industrial
El€mento de despesa:             4490510102
Fonte de recurso:                     000, 505
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana
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CLAUSULA SEXTA - CRITERIO DE REAJUSTE:  0 preco contratado nao  sofrefa qualquer
reajuste durante a vigencia da contrata9ao,  salvo em condigao de equilibrio econ6mico-financeiro,
com  pedido  devidamente  protocolado  no   setor  competente,  juntamente  com  documentos  que
efetivamente comprovem tal condicao.

Paragrafo tlnico -Caso, em virtude de prorrogapao, o prazo de vigencia do ajuste vier a superar 01
(urn) ano, o preco contratado  (saldo remanescente dos servicos a executar) podera ser revisto com
base  na  variagao  do  indice  oficial  relativo  a  natureza  do  objeto,  qual  seja,  o  INCC-M  (indice
Nacional de Custo da Constrapao - Mercado).

CLAUSULA  SETIMA -  PRAZOS:  0  prazo  maximo  para  a  execngao  do  objeto  do  presente
Contrato e de 07 (sete) nneses, contedos de data de emis3toda Cndcm dc Selvifa

Paragrafo  primeiro  - 0  prazo  estabelecido  no  capw/  desta  Clausula  podera  ser prorrogado  nos
termos do art.  57, §§  1° e 2° da Lei 8.666/93.

Paragrafo  segundo  -  Executado  o  Contrato,  seu  objeto  sera  recebido  nos  termos  do  art.  73,  I,
alineas "a" e "b" e  §§  2°,  3° e 4° e  art.  76 da Lei n°.  8.666/93,  sendo de 30 (trinta) dias o prazo de
observacao.

CLAUSULA  OITAVA -  DIREITOS  E  RESPONSABILIDADES  DAS  PARTES:  Constituem
direitos  de  o  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  condie6es  avengadas,  e  da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo mencionados.

Paragrafo primeiro - Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado e,

b) dar a CONTRATADA as condig6es necessdrias a regular execugao do Contrato.

Parf grafo segundo - Constituem obrigac6es da CONTRATADA:
a) prestar o servi9o na forma ajustada;

b)  atender aos encargos trabalhistas, previdenciatos, fiscais e comerciais deconentes da execu9ao
do pl.esente Contrato;

c) manter durante toda a execng5o do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condic5es de habi[itapao e qualificapao exigidas na licitapao;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execugao do Contrato, documentos que comprovem
estar  cumprindo  a  legislapao  em  vigor  quanto  as  obrigap6es  assumidas  na  licitapao,  em  especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdencialios, tributarios, fiscais e comerciais;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256noooo - CEP 85.998-000 - Mercedes
e-mall:mercedes@m:;:;;?:Se.rpcregd°ev;?prr]g:#:rJ957t9jz:/°°°t-23



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 305/2018

e)  cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  normas  regulamentares   sobre  Medicina  e   Seguranca  do
Trabalho,   obrigando   seus   empregados   a  trabalhar   com   equipamentos   individuais   legalmente
previstos;

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 incorrec5es resultantes  da
execucao ou de mau uso de materiais empregados;

g)  indicar  e  manter  preposto  aceito  pela Administrapao  no  local  da  oubra,  para  representa-la  na
execucao do contrato;

h)  manter  registro  da  obra  na  foma  de  Relat6rio  de  Diario  de  Obras,  cujas  vias  deverfro  ser
subscritas  pelo  fiscal  do  Municipio,  e  pelo  representante  da  CONTRATADA,  atestando  todas  as
descric6es, ocorrencias e relatos/registros diversos acerca do objeto;

i)  fomecer  a  CONTRATANTE  a  planta  "as  built"  (como  construido),  £asQ  a  CONTRATANTE
verifique a necessidade de apresentagao da referida peca t6cnica;

j) responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros durante a
execu¢ao contratunl ou em decorrencia dela, independentemente de dolo ou culpa.

CLAUSULA  NONA  -  DA  GARANTIA  DE  EXECUCA0  E  GARANTIA ADICIONAL:  0
valor  da  garantia  de  execu9ao  sera  obtido  pela  aplicapao  de  5%  (ci.#co porce#fo)  sobre  o  valor
contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

Paragrafo   primeiro  -  Cabera  a  adjudicataria  optar  por  uma  das  modalidades  de  garantias
estabelecidas no art.  56  §  1°, da Lei  8.666/93. A formalizapao da garantia devera ser providenciado

pela Contratada no prazo de at610  (dez) dias da assintura deste instrunento, sendo condicao para
emissao da Ordem de Servico.

Paragrafo segundo - Se ocorrer majorapao do valor contratual o valor da garantia de execugao sera
acrescido  pela  aplicapao  de  5%  (cl.#co porce#ro)  sobre  o  valor  contratual  majorado.  No  caso  de
redu¢ao do valor contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execug5o,  se
assim   o   desejar.   Em   havendo   prorrogapao   de   prazo,   devera   a   Contratada   providenciar   a
manuntencao da garantia prestada.

Paragrafo  terceiro - A devolueao  da garantia de  execucao  e  da garantia adicional,  quando  for o
caso, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitagao pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento defmitivo;

b) certidao negativa de debitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.
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Paragrafo  quarto  -  A CONTRATADA perdera a garantia de execucao  e  a garantia adicional,  se
houver` quando:

a) da inadimplencia das obriga¢6es e/ou rescisao unilateral do Temo de Contrato;

b) quando do n5o recebimento provis6rio e definitivo e/ou nao aceitapao  pelo licitador da obra.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO CONTRAT0
0 fiscal e gestor do contrato serao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e servidor,
respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas func6es.

Parf grafo  Primeiro  -  Cabers  a  gestao  do  contrato  a/ao  Sr.  (a)  Sergio  Paulino  Groff,  a  quem
compete as ap6es necessdrias ao fiel cumprimento das condig6es estipuladas neste contratl e ainda:

a) propor ao 6rgao  competente a aplicapao das penaTid-ades previstas neste contrato e na legislacao
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informae6es e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;

c)   manter   controles   adequados   e   efetivos   do   presente   contrato,   do   qual   constarao   todas   as
ocorrencias relacionadas com a execucao, com base nas informap5es e relat6rios apresentados pela
fiscaliza9ao;

d) propor medidas que melhorem a execugao do contratl.

Paragrafo Segundo - Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Dyeiko Allan Henz, o acompanhamento
da  execucao   do  objeto   da  presente   contratapao,   informando   ao   gestor   do  contrato  todas   as
ocorrencias, em especial as que possam prejudicar o born andamento da execucao contratual. A16m
disso,  a fiscalizacao  procedera,  mensalmente, a contar da formaliza9ao deste Contrato, a medi9ao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andanento fisico dos
servi¢os   e   comparara  com   o   estabelecido   no   cronograma  fisico-financeiro   e   cronograma  de
execucao aprovado, para que se permita a elaborapao do processo de faturamento. Caso os servi¢os
executados  nao  correspondan  ao  estabelecido  no  cronograna  fisico-financeiro,  sera registrada  a
situacao, inclusive para fins de aplicapao das penalidades previstas, se for o caso.

Paragrafo Terceiro - Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa
da ART ou RRT.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS:
A Contratada, total  ou parcialmente inadimplente,  estara sujeita a aplicapao das  sanc5es previstas
nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, garantida a ampla defesa e o contradit6rio.
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Paragrafo  primeiro  -    Com  fundamento  no  artigo  87,  I  a IV,  da Lei  n.0  8.666/93,  nos  casos  de
atraso injustificado, de inexecucao parcial, de descumprimento de obrigapao contratual, de falha na
execngao  do  contrato  ou  de  inexecugao  total  do  objeto,  garantida  a  ampla  defesa,  a  contratada
podera ser apenada, com as seguintes penalidades:

a) Advertencia;

b)  Suspensao  temporaria  de  participacao  em  licita9ao  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administracao Ptiblica, por prazo nao superior a dois anos; ou

c) Podera ser aplicada a saneao de advertencia nas seguintes condig6es:

c.1)     Descumprimento    parcial    das    obrigap6es    e    responsabilidades    assumidas
contratualmente, e       nas  situap6es  que  ameacem  a  qualidade  do  produto  ou  servico,  ou  a
integridade patrimonial ou     humana;

c.2)  Outras  ocorrencias  que  possam  acarretar  transtomos  ao  desenvolvimento  dos
servicos do CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicapao de sangao mais grave.

Paragrafo segundo - Sera aplicada multa nas seguintes condig6es:

a) No caso de inexecucao parcial do objeto, sera aplicada multa de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor da parte inadimplida;

b) No caso de inexecucao total, a multa aplicada sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato.

c) A fixapao da multa compensat6ria referida nas alineas "a" e "b", nao obsta o ajuizamento
de demanda buscando indenizapao suplementar em favor do CONTRATANTE, sendo o dano
superior ao percentual referido.

d)   As   sang6es   previstas   no   pardgrafo   primeiro   desta   clausula   poderao   ser   aplicadas
cumulativamente com as de multas previstas neste paragrafo segundo.

Paragrafo terceiro - Sera configurada a inexecugao parcial do objeto quando, injustificadanente, a
CONTRATADA executar,  ate o  final do prazo de execucao  do  objeto, percentual  inferior a  100%
(cem por cento) e superior ou igual a 80% (oitenta por cento) do objeto do contrato.

Paragrafo  quarto  -  Sera  configurada  a inexecugao  total  do  objeto  quando,  injustificadamente,  a
CONATRATADA executar,  ate o  final  do prazo de execngao do objeto, percentual inferior a 80%
(oitenta por cento) do objeto do contrato.
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Parfgrafo  quinto  -  Sera aplicada sancao  de  declarapao  de  inidoneidade  para licitar ou contratar
com  a  Administrapao  Pdblica,   com  base  no  art.   87,  IV,  da  Lei  n.°  8.666/93,  ben  como  na
jurisprudencia do Tribunal de Contas da Uniao e do Tribunal de Contas do Estado do Parana, dentre
outros casos, quando:

a) Fraudar a execugfro do contrato;

b) Comportar-se de modo inid6neo;

c) Praticar atos ilicitos. visando frustrar os objetivos da licitagao;

d)   Reproduzir,   divulgar   ou   utilizar,   em   beneficio   pr6prio   ou   de   terceiros,   quaisquer
informac5es  de  que  seus  empregados  tenham  tido  conhecimento  em  razao  da execucao  do
Contrato, sem consentimento pr6vio do CONTRATANTE;

e)  Ocorrencia  de  ato  capitulado  como  crime  pela  Lei  n°.   8.666/93,  praticado  durante  o

procedimento  licitat6rio,  que venha ao  conhecimento do CONTRATANTE ap6s a assinatura
do Contrato;

I) Apresentacao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitacao ou para comprovar, durante a execucao do
Contrato, a manutengfo das condig6es apresentadas na habilitapao.

Paragrafo   sexto    -   0   valor   da   multa   podera   ser   descontado   dos   pagamentos   devida   a
CONTRATADA.

a)  Se  os  valores  devidos  forem  insuficiente,  flea  a  CONTRATADA  obrigada  a  recolher  a
importancia devida no prazo de  15 (quinze) dias, contados da comunicapao oficial.

b) Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.

Paragrafo  s6timo  -  As  sanc6es  administrativas  serao  aplicadas  em  procedimento  administrativo
aut6nomo, garantindo-se o contradit6rio e a anpla defesa a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RESCISAO: 0 presente Contrato podera ser rescindido mos
termos  dos  arts.  79  e  80  da  Lei  8.666/93,  bern  como,  no  caso  de  ocorr6ncia  de  quaisquer  das
hip6teses elencadas no art. 78 do mesmo diploma legal.

Paragrafo  dnico  -  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  do  CONTRATANTE,  em  caso  de
rescisao administrativa prevista no art. 77, da lei n°. 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL:  0 presente  Instruments
Contratual  rege-se  pelas  disposic6es  expressas  na  Lei  n°.  8.666/93,  de  21  de junho  de  1993,  suas
alterap5es  e  legislapao  correlata,  pelo  respectivo  procedimento  licitat6rio,  e  pelos  preceitos  de
direito  pdblico,   aplicando-se   supletivamente   os   principios   da  teoria  geral   dos   contratos   e   as
disposi¢6es de direito privado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -VIGENCIA:  0 presente contrato tera vigencia de  10  (dez)
meses, expirando em  18 de outubro de 2019.

Parfgrafo dnico -0 prazo de vigencia podera ser alterado na forma do art. 57 da Lei n.a 8.666/93.

CLAUSULA DricIMA QUINTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos serao resolvidos a lur
da Lei 8.666/93, suas alterap6es e legislapao pertinente, bern como, dos principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO:  Fica  eleito  o  foro  da Comarca de  Marechal  Cindido
Rondon,  Estado  do  Parana,  para  dirimir  as  eventuais  ddvidas  ou  conflitos  oriundos  do  presente
Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instnmento 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 o aqui disposto.

Mercedes,  1 8 de dezemb

£fdik=rhasumcipio ae iyiercel
CONTRATANTE

r#nt¥

de 2018.

IrndfavftyRTut
CONTRATADA

Vilson Martins
RG n° 4.491.835-8

Pdg 8/8
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Municipio de Mercedes
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ORDEM DE SERVICO

Pela  presente  Ordem  de  Servi¢o,  o  Municipio  de  Mercedes,  atraves  de  seu  Prefeito  em
Exercicio,  Sr.  Edson  Schug,  AUTORIZA  a  execapao  de  obra  de  fechamento  de  barracao  pre
moldado,  destinado  ao  abrigo  de  incubadora  industrial/empresarial,  a  ser  implantada  no  Parque
Industrial  do  Municipio  de  Mercedes,  objeto  da proposta  de  03/12/2018,  da empresa  Prespontes
Servicos  Ltda.  ME,  pessoa juridica de  direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob  n°.  05.033.822/0001-
92, com sede na Av.  Presidente Epifacio, n°.  1059, CEP 85.940-000,  Centro, na Cidade de Quntro
Pontes,  Estado  do  Parana,  adjudicataria  da  licitacao  na  modalidade  de  romada  de  Precor  #.a
12/2018.

Integram e completam a presente Ordem de Servico, para todos os fins de direito, obrigando
as  partes  em  todos  os  seus  termos,  as  condig5es  expressas  no  edital  de  romadcr  de  Pre€or  #.a
/2/20/8,  juntamente  com  seus  anexos  e  a  proposta  comercial  expedida  pela  Contratada  em
06/12/2018.

A presente Ordem de Servigo rege-se pelas disposi¢6es expressas na Lei n.0 8.666/93, de 21  de

junho   de   1993,   sun   alterap6es   e  legislapao  pertinente   e   pelos  preceitos   de   direito  ptiblico,
aplicando-se-lhe  supletivamente,  os  principios  da  teoria  geral  dos  contratos  e  as  disposic6es  de
direito privado.

Mercedes, em 21 de janeiro de 2019.                                   A
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