
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 32/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 61/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS
(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

VALOR DO CONTRATO: RS 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n°.
3.419.976-0 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n°. 501.975.769-15, doravante denominada
Contratante, em face do resultado do Pregão Presencial n°. 11/2019, nos termos da Lei,
resolve contratar a empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n°06.164.906/0001-28, com sede na Rua Milton Gavetti, 369, Jardim
Universitário, Londrina-PR, CEP 86050-720, neste ato representada por seu sócio-
administrador, Sr. Carlos Eduardo Pereira Marquesi, portador do documento de identidade
Registro Geral (RG) n° 28.848.606-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 275.752.598-05,
doravante denominada Contratada, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto do presente contrato é a Prestação de serviço de Elaboração de projetos
completos (arquitetõnico e complementares) para reforma e adequação do edifício da
Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 -
Londrina/PR, corn área existente aproximada de 2.907,88 rn2 (a reformar) e área a
ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e
adequação da guarita existente.
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2 0 objeto do presente Contrato é a elaboração dos seguintes projetos:
2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e

levantamento arquitetônico da edificação existente;
2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes

4 Para os fins do presente Contrato, a Contratada declara que está ciente das condições do
local, examinou detalhadamente as especificações e toda a documentação da licitação,
estando em condições de executar os serviços em estrita observância com o indicado
nas especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.°
61/2018.

5 As especificações do objeto, os prazos e as condições de entrega estão disciplinados no
Termo de Referência (Anexo 1 do Edital de Pregão Presencial n° 11/2019).

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 0 prego global a ser pego pelo serviço objeto do Contrato será de R$ 255.000,00
(Duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

6.1 No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos,
seguros, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

6.2 Os valores unitários dos projetos indicados no item 2 da Cláusula Primeira acima
estão decompostos conforme abaixo (nos termos da Planilha Orçamentária
apresentada pela Contratada):

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edificio da Câmara Municipal de Londrina

Item Descrição

Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout
e detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação
existente

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo
3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e

projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na
edificação existente, estrutura metálica e estrutura de
cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso
fundações)

4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra
incêndios completo — incluso GLP (se necessário),
drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais

5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão
completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio),
CFTV e sonorização
Projeto de instalações de ar condicionado completo.

Valor total da proposta:

Qtde Valor unitário

I R$ 110.902,05

1 R$ 13.081,50

I R$ 12.250,00

1 R$ 34.884,00

1 R$ 48.998,45

1 R$ 34.884,00

R$ 255.000,00

7 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em até 15
(quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

7.1 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela empresa contratada e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.

7.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, bem

como a instauração de processo de aplicação de penalidade, o pagamento ficará
pendente até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras ou que se
finalize o procedimento administrativo em andamento.

7.3 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação ou após encerramento do processo de aplicação de
penalidade, não acarretando qualquer ônus para a Câmara Municipal de Londrina.

8 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito

Rua Gov. Parigot de Souza. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela empresa
contratada na Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.1 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.2 A Camara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido acordada no contrato.

9 As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta da Funcional
Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de Despesa: 4490.510104 —
Edifícios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10 Após assinatura do Contrato e a prestação da garantia contratual disciplinada pela
Cláusula Quarta abaixo, o representante da Camara Municipal de Londrina encaminhará
nota de empenho do serviço à Contratada, para que se iniciem os trabalhos relativos
execução do presente instrumento.

11 A execução do objeto se iniciará a partir do envio da Nota de Empenho e deverá se
desenvolver nos termos das especificações do objeto, nos prazos e nas condições para
sua execução, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Presencial n°
11/2019.

12 0 recebimento do objeto do contrato sera dado pelo fiscal administrativo após parecer
conclusivo, por parte do fiscal técnico, acerca da aceitabilidade do serviço e de sua
adequação as exigências quanto ao objeto e demais disposições do edital do Pregão
Presencial n° 11/2019 e seus anexos.

12.10s fiscais técnico e administrativo são aqueles indicados na Seção 11 do Termo de
Referencia do Pregão Presencial 11/2019 e na Cláusula Sexta do presente
instrumento.

CLÁUSULA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

13 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do presente
instrumento, como condição para emissão da nota de empenho e inicio da prestação do
serviço.

13.10 prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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13.2A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

14.1 Caução em dinheiro ou títulos da divida pública.
14.2 Seguro-garantia.
14.3Fianya bancária.

15 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4° do art. 56 da Lei 8.666/93

16 Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

18 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

18.1Prejuizo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
18.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada.
18.3Prejuizos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da

Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
18.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
18.50brigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdencidrias não honradas pela

Contratada.
18.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

19 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada, nas
mesmas condições do disposto neste capitulo, no prazo de I 0 (dez) dias úteis, contados
da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.

20 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias Úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

Rua Gov. Pangot de Souza. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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21 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada
proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no prep pactuado ou de
renovação do contrato.

21.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituida, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

22 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituida monetariamente atualizada, sem
prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

23 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato e das especificações do Termo
de Referência do Edital de Pregão Presencial n° 11/2019, constituem obrigações da
Contratada:

23.1 Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de
obra que se façam necessários para a execução do serviço.

23.2 Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas, securitárias,
previdencidrias, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, relativos
mão de obra e materiais utilizados, bem como os decorrentes de responsabilidade
civil em geral.

23.3Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado As instalações e ao pessoal
da Contratante ou terceiros, por funcionários ou pertences da Contratada ou seus
prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorrentes.

23.4Assumir exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que causar à Camara
Municipal de Londrina, por inadimplemento de qualquer obrigação contratual,
especialmente no que se refere ao cumprimento das especificações e prazo de
execução.

23.5Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório, durante a execução deste contrato.

23.6Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, além do pagamento de todas
as taxas que se fizerem necessárias para a aprovação.

23.7Corrigir quaisquer defeitos na execução do objeto do Contrato, sem ônus para a
Contratante, bem como responsabilizar-se integralmente pelos danos a este ou a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

23.8Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato.

23.9Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto.

23.10 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 32/2019 7

obrigações assumidas.

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

24 A Contratante se obriga a:

24.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

24.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada As suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

24.3Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este
Instrumento.

24.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

24.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

24.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

25 A execução do objeto será acompanhada, aprovada e recebida por profissionais de
Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante
da Camara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).

25.14.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que
acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros
Alessandro Tonial — Matricula 15914-0, e Antônio Luiz Sokoloski — Matricula
14231-0.

25.24.2 0 representante da Câmara Municipal de Londrina, responsável pelo
acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira —
matricula 918.

26 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no
Capitulo IV — Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa n°. 11/2013, as
seguintes atribuições:

26.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro e encaminhá-la A Contratada
para que ela dê inicio A execução do serviço.

26.2 Verificar, quanto aos aspectos não técnicos, se a execução ocorre em conformidade
com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.

26.3 Dar recebimento nos serviços após parecer do Fiscal Técnico.
26.4Em caso de inexecução ou irregularidade na execução do objeto, informar por escrito

o Gestor do Contrato para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX, 3374-1265. Londrina - PR



•

•

Contrato Administrativo n°. 32/2019 8

27 Ao Fiscal Técnico do Contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
27.1 Verificar, quanto aos aspectos técnicos, se a execução ocorre em conformidade com

o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
27.2Elaborar parecer técnico conclusivo antes do recebimento do serviço, indicando os

problemas e as correções necessárias.

28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibit6rios.

29 Os fiscais anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

30 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o Contratado
que, no decorrer da execução do ajuste:

30.1Inexecutar total ou parcialmente o Contrato (ensejar o retardamento da execução do
objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução dos ajuste);

30.2Apresentar documentação falsa;
30.3 Comportar-se de modo in idôneo;
30.4 Cometer fraude fiscal;
30.5Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no

Contrato Administrativo.

31 0 Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

31.1Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

31.2Multa Moratoria de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na
conclusão dos serviços e entrega dos projetos, calculados sobre o valor do Contrato,
até o limite de 30 (trinta) dias.

31.3Multa Compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato se de
ultrapassado o limite de dias para atraso na entrega dos projetos ou pela inexecução
parcial do objeto do contrato.

31.4Multa Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de
inexecução total do Contrato

31.5Declaração de impedimento de licitar e contratar com a Administração direta ou

Rua Gov. Pangot de Souza. 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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indireta do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

32 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

9

33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado a proporcionalidade.

34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procedimento
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruido
pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

34.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

34.2Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente
edital, o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto
na Lei n° 9.784, de 1999.

35 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada a
respeito.

36 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição.

37 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

38 No caso de aplicação de multa, havendo fatura pendente de pagamento, o valor sera
descontado de imediato, notificando-se a Contratada.

38.1 Caso não haja pagamentos pendentes, o prazo para pagamento da multa será de 10
(dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.

CLÁUSULA NONA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

39 A Vigência do Contrato será iniciada na data de sua assinatura pelas partes e se
encerrará 60 (sessenta) dias após o fim do prazo de execução do objeto.

39.10 prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a
partir do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

40 Os prazos de execução e de vigência do Contrato poderão ser prorrogados nas hipóteses

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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previstas em Lei, e também quando houver necessidade e interesse do Contratante,
preenchidos os requisitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

41 Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS CASOS DE RESCISÃO

42 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade
com os Artigos 77 e 78, incisos I a XVIII, sujeitando a Contratada, se for o caso, As
consequências previstas nos artigos 80 e 87, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

43 Constituem documentos anexos a este Contrato:

43.10 Edital do Pregão Presencial 11/2019 e seus anexos.
43.2A proposta da empresa Contratada.

44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990— Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n°8.666, de 1993, subsidiariamente.

AiIton da Silva àIrts
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, 08 de outubro de 2019.

Carlos E eira Marquesi
-Admnistrador
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