
Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 195/2020 

CONTRATO DE ExEcucAo DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

- EPP 

Febo presente instrumento particular de Contrato de Execugao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a 

seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO 

BELLE. De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP., inscrita no 

4110 	CNPJ/MF sob o n.° 04.726.528/0001-01, corn enderego a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 

- CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato representada 

pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF n°836.693.539-68, residente e 

domiciliado ern AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante 

denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagao realizada 

na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 4/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto do presente contrato é CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ExEcucAo DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PU.BLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 

11111 	
71051-7. TAC-M.PUBLICO/ CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, sob 
o regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia corn os projetos, 
especificagoes tecnicas e demais pegas e documentos referentes a licitagao Tomada de Pregos 
04/2020. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Edital de Tomada de 
Pregos N° 4/2020, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

'tetftkfitdttfti5AWZbWMOktYoTCTMT  
2.1. 0 prego global para a execugao do objeto deste contrato é de R$ 40.290,68 (Quarenta 

Mil, Duzentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos). 
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materiais de consumo, 
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas 
em lei. 
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos 
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 

Dotagoes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da font& 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
Anterior 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

billMANFIMM 
	

MON 
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificagOes que 
acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maxim() 30 (trinta) dias, 
4.2.1. 0 prazo de execugao dos servigos tera inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem 

de Inicio da Obra e deverti respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto bitsico. 
4.3. Os servigos deverao ser iniciados no maxim() ate o 10° (decimo) dia a partir da Ordem 

de Inicio da Obra e deverti respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 
4.4.Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, quando 
requerido, sua substituigao. 

4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando: 

a) houver alteragao do projeto e/ou de especificagoes tecnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteragao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, •  

por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da execugao, 

nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 
h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensao do Contrato cessam os 
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes 
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao 
poderao ser alegados como decorrentes de forga maior. 
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, clever& comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra corn outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condieties da licitagdo, nao cabendo 
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicaeao, pleito ou reclamaeao. 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de05/05/ 2020 e 
encerramento em .02/08/2020. 

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato e maior do que o prazo para a execugdo da obra devido 
necessidade de realizar medieOes, pagamentos e prestagao de contas, entre outros procedimentos. 

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogaedo contratual, sera discriminado o 
novo prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execugdo da obra. 
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6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materials e dos 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execuedo dos servicos e demais 
atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos tecnicos, graficos e 
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizaedo e entendimento de todas as 
suas especificaeOes tecnicas, para posterior execugdo e implantaedo do objeto garantindo a plena 
compreensao das informagOes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do  
Municipio, no prazo Maximo de 10 (dez) dias ape's a assinatura do contrato, urn cronograma 
de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacao nominal de todo o pessoal tecnico que  
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente  
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboraedo dos projetos executivos devera partir das solugOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o 
detalhamento dos elementos construtivos e especificagOes tecnicas, incorporando as alteragoes 
exigidas pelas mutuas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 proieto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,  
contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada 
ensejara a aplicaqao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic() e 
a execucao da obra, verificadas apps o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual 
referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empress, sera descontado do  
valor final de urn possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotaeoes de Responsabilidade Tecnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 
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6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, 
para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos termo do 
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel de 
privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 
de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagao em suporte fisico de 
qualquer natureza e aplicagao da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequagoes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apOs o recebimento 
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitagoes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagOes tecnicas, 
da documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua , 
utilizacao sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo 
das sangoes civis e penais cabiveis. 

6.1.7.Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagOes que integram o Contrato, 
no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagao pertinente, 
cumprindo as determinagOes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e 
nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposigOes e especificagOes 
constantes no Projeto Basico. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, 
quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagOes do memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Dhirio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, 
de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, 
registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao 
e situacao da obra em relacrto ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de • 
execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizactio.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem 
como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construgao, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.13.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 
construgao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA. 

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por use 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou 
de forga maior, por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou incorregOes dos servicos 
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
publica junto a obra. 

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 
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6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos 
documentos relativos a execucao da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 
esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 
ou bens de terceiros. 

6. 1. 18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 
resultantes da execucao do contrato. 

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 
obrigacOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.20.Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a 
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 
lei. 

6.1.21.Adotar as providencias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefOnicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

6.1.24.Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisOes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranca da Administracao; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 
Administracao; 

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
corn a observancia as recomendacOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas 
especificacties; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizapies cabiveis e assumindo o Onus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigacOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que ester obrigada, exceto nas 
condicOes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicoes que 
ensejaram a sua habilitacao e qualificacao no certame licitatOrio; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo 
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao 
dos servicos. 

6.1.34.Fornecer ern tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para 
a execucao da obra; 
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6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagOes 
tecnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagoes necessarias sobre 
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da 
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfat6ria; 

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

*MAW' =MOM 	Alti% 

ou • 
irregularidades constatadas na execugao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos 
servigos objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas a observancia 
das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servigos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basico e seus anexos; 

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

8.1. E vedado a CONTRATADA: 
8.1.1. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao do 

contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 
obrigagao ou direito relativo ao objeto desta licitagao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira; 
8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES  
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
9.2. A Nota Fiscal/ Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 
9.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma 

Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao previa dos servigos executados no 
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 
fiscalizacao. 

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
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7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1. Cumprir fielmente as disposigOes do Contrato e demais documentos da licitagao; 
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgao na execugao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigaes e pregos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas 
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9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servigos, em relagao a previsao 
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao previa 
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor 
respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE ten o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 
data da apresentacao da medigio, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a mediclio 
previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos 
executados. 

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovagao da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos 
executados. 

9.2.7. Ape's a aprovagao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/ Fatura no valor da 
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoria de 
calculo detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado ape's o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/ Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/ Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ape's a comprovagao da regularizaga.o da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 
meio previsto na legislagao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a 
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I = 	(6 / 100) 
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N = Ntimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

C51)15:0614.i.:4) 
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 

dias apos a comunicagao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados ate o seu 
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 
aceitagao da obra pelo CONTRATANTE se dares quando nao houver qualquer pendencia por parte 
da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisOrio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de 
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugOes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, 
por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
obra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisoes finals que se fizerem necessarios. 

10.2.1. ApOs tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar 
a Ultima e/ou Unica medigao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagao do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado 
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as 
pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamagOes porventura feitas 
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materials e prestadores de servigos 
empregados na execugao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das 
disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

' . 

11. A fiscalizagao se (lard conforme o item 20 do edital. 

tifriMATalltirff- 
12.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificagoes, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, 
atraves do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a 
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigOes contratuais, os acrescimos ou supress6es que se 
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequagao tecnica, obedecidos os limites legais 
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragOes posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos  
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unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada 
pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo 
Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da CONTRATADA, 
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida ap6s a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogagdo, fica 
ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucito da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios 
a sua vontade ensejadores do atraso da execucito, sob Dena de aplicacao das penalidades 
cabiveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensito ou paralisagio da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio. 

13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

7,510- 
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar 
impr6prios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitagao nao constarem caracteristicas determinadas 
em referencia a mao-de-obra, materials, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materials, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificagoes 
tecnicas e/ou memorials como "similar" a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidird 
sobre a questa() da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese seri admitido emprego de servidores publicos municipals  
bem como equipamentos, veiculos e mitquinas publicas na execucao da presente obra, sob  
Pena de rescisito contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes  
pablicos.   

PJ - 
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de protect-to individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o use 
dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protegao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 
conter a identificacao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximira da total responsabilidade quanto 
a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicOes de higiene e seguranga 
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materials envolvidos na 
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obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estar& autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do 
nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisagOes, estas nao serao caracterizadas 
como justificativa por atraso na execugao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel 
pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que 
seja providenciada a necessaria pericia. 

ANitt 61r. 
16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servigos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruigOes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas 
as reclamagoes que possam surgir corn relagao ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da,  
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 

16.3.A CONTRATADA responder& pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, 

por intermedio da fiscalizagao, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica ou desobedecerem 
aos projetos e/ou especificagOes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizagao e seguranga em todos 
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo corn as normas 
de seguranga do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamagOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
intervencao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide, 
se for o caso. 

16.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagao dos servigos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se a• 
aplicagao das penalidades cabiveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagao e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materiais ou morals (art. 932, III, COdigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

TWINIMMED-115 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

mftad'eriti”7   
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 
18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa. 
18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



1 9 3 

Municipio de Capanema - PR 

18.4.Quando a rescisdo ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato ate a data da rescisdo. 

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo dos 

valores das multas e indenizagOes a ela devidos, bem como a retengdo dos creditos decorrentes do 

Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste 
instrumento. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

19. Os casos omissos ou situaeoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera.° 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcrigoes. 

CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPpA0 
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrio de etica durante todo o 
processo de licitacao, de contratagdo e de execuedo do objeto contratual. 

Para os propfisitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas: 

a) "Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de influenciar a acao de servidor pfiblico 
no processo de licitacao ou na execuedo de contrato; 

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissdo dos fatos, corn o objetivo 
de influenciar o processo de licitaedo ou de execuedo de contrato; 

c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou 
mais licitantes, corn ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do Orgdo licitador, 
visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em urn 
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato; 

e) "Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeecies ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, 

corn objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacoes de pratica prevista na 

clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenedo seja impedir materialmente o exercicio do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecdo. 
20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imports sailed° sobre urn 
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo 
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de urn agente, em 
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitacdo ou da execucdo de urn contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propOsitos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condicao para contratacdo devera concordar e autorizar que, na hipotese 
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o 
organismo financeiro eiou pessoas por ele formalmente indicados, possam  
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inspecionar o local de execuclio do contrato e todos os documento, contas e 
registro relacionadas a licitacau e execucito do 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS  
21.1. Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regularnentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrigoes. 

ama-mr strottatAuktutiotodska  
22.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 
dia Util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
23.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

MIMMANIGESIMAVOlatt ArZtOROM 
24.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (dual) vias, de igual teor e forma, para um so efeito. 

Capanema, 05 de maio de 2020. 

AMERICO BEELE 
	

CAILSERVX 0 S DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

PREFEITO MUNICIPAL 
	

FORNECEDOR 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 195/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 
- CEP: 85750000 - BAIRRO: PRÓXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n° 
04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS 
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, 

• estando as partes sujeitas as normas da Lei 	n° 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços 
n° 4/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 05/05/2020, objeto do Edital 
de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 4/2020, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO 
AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, 
em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 31/07/2020, fica prorrogado 
o prazo de Vigência do Contrato n° 195/2020 para mais 60(sessenta) dias corridos a 
partir da data de término do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 31 de julho de 2020 

SIL LETICIA STEFFENS DA ROSA 
Representante Legal 
CAW SERVICOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 
Contratada 
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