
unioeste
Universidade Estaduai do Oeste do Paraná
Carnpus de Toledo - CNPJ 78.680.337/OOOSOS

Rua da Faculdade, 645- Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013-CEP 85903-000- Toledo - PR
email:toledo.licitacao@unioeste.br

PARANÁ
GOVERNO DO EETADO

PROCESSO N'331/2019

PREGAO ELETRÔNICO N'07/2019 —UNIOESTE/CAMPUS DE TOLEDO

CONTRATO N'13/2019

Contratação de empresa especializada, em Regime de
Empreitada por Preço Unitário para realização de
serviços de pintura em edificações na
UNIOESTE/campus de Toledo, que entre si celebram a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE/campus de Toledo e a Empresa Ronaldo
Furtuna dos Santos.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE/campus de Toledo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob

n'8.680.337/0005-08,situada na Rua da Faculdade, 645, Jardim Santa Maria, CEP 85.903-
000, fone (45) 3379-7000, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, neste ato representada
por seu Diretor Geral em Exercício Senhor Elvio Antônio de Campos, RG n'.837.230-0,
CPF n'23.691.889-87, doravante designada CONTRATANTE e de outro lado a empresa
Ronaldo Furtuna dos Santos, inscrita no CNPJ sob n'4.039.550/0001-36 e, com sede na
Rua Pioneiro, 3285, CEP 85.950-000, fane (044) 99847-5018/99769-2751, e-mail:
ronaldo It hotmail.com / ronaldofortuna outlook.com, na cidade de Palotina, Estado do
Paraná, representada neste ato pelo seu diretor. senhor Ronaldo Furtuna dos Santos, RG
n'.847.621-0, CPF n'57.715.979-88, doravante designada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei Estadual n'5.608, de 16 de
agosto de 2007, Lei Federal n'.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações
pertinentes, Lei Complementar n'23, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos
aplicáveis, assim como pelas condições do Edital da Pregão Eletrônico n'07/2019, pelos
termos da proposta da CONTRATADA DATADA DE 09/12/2019, e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
0 presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em Regime
de Empreitada por Preço unitário visando serviços de pintura em edificações na
UNIOESTE/campus de Toledo.

Pará rafo Único
Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da Pregao Eletrônico
n'07/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUQAO
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de
empreitada por preço unitário, para o objeto licitado.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
total de R$ 102.499,89(cento e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta
e nove centavos) referente ao Lote 01, sendo R$ 47.317,01(quarenta e sete mil, trezentos
e dezessete reais e um centavo), R$ 32.726,63 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e seis
reais, sessenta e três centavos para mão-de-obra, e R$ 22.456,25 (vinte e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais, vinte e cinco centavos), incluso BDI da empresa,
conforme constante na proposta.
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CLÁUSULA QUARTA —MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Pará rafo Primeiro
0 representante da CONTRATANTE, especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execução deste contrato, efetuará medições mensais a partir da expedição da
Ordem de Execução de Serviços, e analisará o avanço físico real dos serviços e o
cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações deste contrato no período da
medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução, emitindo o
boletim de medição que deverá ser assinado pela fiscalização da UNIOESTE e atestado
pelo representante legal da CONTRATADA. Medida e atestada a execução dos serviços, a
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal, em nome da UNIOESTE/campus de Toledo,
Rua da Faculdade, 645 —CEP 85903-000 —Toledo —PARANÁ„ inscrita no CNPJ
78.680.337/0005-08, conforme orientação da Secretaria Financeira da UNIOESTE/campus
de Toledo. Após a CONTRATADA entregar a correspondente nota fiscal para o fiscal
designado da CONTRATANTE, este realizará a conferência e competente atesto, fazendo
o encaminhamento ao setor respectivo, sendo que caberá a este a liquidação do respectivo
empenho.

Pará rafo Se undo
Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico e financeiro executado
e serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela, referente a
medição previamente realizada pelo fiscal dos reparos.

Pará rafo Terceiro
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicaçao da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (Tx)
I = (6/100) /365.

Pará rafo uarto
Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição será exigida a anexação da
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, referente a execução dos
reparos e a respectiva matrícula junto ao INSS, caso necessário (justificar a dispensa da
apresentação da matrícula do INSS conforme legislação vigente, indicando o artigo
respectivo).

Pará rafo Quinto
A partir da segunda medição, deverão ser anexas cópias das GFIPs (Guias de Recolhimento
do FGTS e Informação da Previdência Social), pagas pela CONTRATADA, referente ao mês
imediatamente anterior e/ou desde a última medição, em número equivalente ao de
funcionários.

Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição, será exigida da CONTRATADA
Termo de Recebimento Provisório expedido pela fiscalização da CONTRATANTE.
Pará rafo Sétimo
Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição, será exigida da CONTRATADA
Termo de Recebimento Provisório expedido pela fiscalização da CONTRATANTE.
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Pará rafo Oitavo
Quanto ao pagamento, caberá a CONTRATADA, entregar com a nota fiscal o Certificado de
Regularidade Fiscal —CRF emitido pelo Sistema GMS do Estado do Paraná, e manter a
regularidade fiscal e trabalhista no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme artigo 6', g 1'o Decreto Estadual 9762, de 19 de dezembro de 2013 e
suas alterações, sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada de receber o pagamento
devido, até a efetiva regularização, se for o caso. Bem como não poderá estar inscrita junto
ao CADIN Estadual —Cadastro Informativo Estadual, conforme Decreto Estadual n'933,
17 de julho de 2015.

E ainda é obrigação da empresa manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por estas assumidas, a regularidade fiscal, nos termos
do inc. XVI do art. 99 da Lei Estadual n'15.608/07 e inciso XIII do art. 55 da Lei Federal

n'.666/93.

¹o sendo apresentado o CRF ou estando inscrita junto ao CADIN Estadual no momento
do pagamento da fatura ou verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal e trabalhista
da CONTRATADA, a CONTRATANTE no primeiro caso suspenderá o pagamento pelo
prazo máximo de 10 (dez) dias e, em ambos, notificará a CONTRATADA do
descumprimento da lei, e para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a regularidade
do débito tributário ou apresente defesa, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela
administração, bem como aplicação de multa, conforme previsto no Art. 162 da Lei Estadual
n'5.608/07.

Considerando que o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse-
SICONV, não operacionaliza pagamentos através de boleto bancário, solicitamos que a
CONTRATADA, informe na nota fiscal emitida, o banco, o número da agência bancária e o
número da conta corrente para depósito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que não será efetuada qualquer outra forma de pagamento que não
seja depósito bancário.

Considerando o Decreto Estadual n'505, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados
com recursos do Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados em favor da
CONTRATADA, por meio de depósito bancário em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

¹o serão aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que não as
constantes deste Contrato.

a) em relação aos materiais do presente Contrato, caberá ainda â(s) CONTRATADA,
na emissão da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/1010, conforme
Protocolo ICMS n'2/2009 e NPF n'95/2009, é obrigatória a emissão de Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos modelos 1 e 1A.

b) já com relação aos serviços do presente Contrato, se houverem, também caberá a
CONTRATADA, na emissão da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalização
do domicílio da CONTRATADA, observar a obrigatoriedade de emissão de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Pará rafo Catorze
Solicitamos a discriminação no corpo fiscal dos impostos IR, INSS, ISSQN, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS a serem retidos na fonte, percentuais e valores.



0
unioeste PARANÁ

OOVERNO DO ESTADOUniversidade Estaduai do Oeste do Paraná
Carnpus de Toledo - CNPQ?8.680.337/0005-08

Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - CEP 85903-000 - Toledo - PR
email:toledo.licitacao@unioeste.br

Pará rafo Quinze
Se a CONTRATADA está dispensada das retenções, esta deverá discriminar no corpo
da nota fiscal a lei e o artigo a que se refere a isenção, e emitir declaração; caso
contrário, os valores dos impostos serão retidos.

Pará rafo Dezesseis
Os reparos serão recebidos definitivamente decorridos 60 (sessenta) dias, contados a partir
do recebimento provisório e, se estiverem satisfeitas as seguintes condições:

a) atendidas todas as reclamações da fiscalizaçao referentes a defeitos ou imperfeições
que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados.

b) entregar a CONTRATANTE a Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS ou
justificar a dispensa de apresentação, conforme legislação vigente, indicando o artigo
respectivo.

Pará rafo Dezessete
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste Contrato, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas contratações, considerando-se o valor inicial
atualizado deste contrato, conforme prevê o g 1', Incisos I, II, III e IV, do art. 112 da Lei
Estadual n'5.608/07 e g 1', do art. 65 da Lei Federal n'.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os pagamentos decorrentes da execução do presente contrato serão efetuados a conta dos
recursos da dotação orçamentária n'534.1236.4084.127 e elementos de despesas

n'390.39-16e fonte 100, 101, 147 e 250.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
0 preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA —PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES DO CONTRATO
0 prazo de vigência deste contrato é 12 (doze) meses e o prazo máximo para a realização
dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da expedição da Ordem de
Execução de Serviços.

Pará rafo Primeiro
0 prazo máximo para o inicio da execução dos reparos é de 05 (cinco) dias corridos, e será
contado a partir da expedição da Ordem de Execução de Serviços.

Pará rafo Se undo
Executado este contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso I, alíneas
Nav e NbD e art. 76 da Lei Federal n'.666/93, e art. 123, inciso I, alineas "a" e "b" e art. 126
da Lei Estadual n'5.608/2007.

Pará rafo Terceiro
0 objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73, inciso I, alínea Nb"

e art. 123, inciso I, alinea Nb" após o decurso do prazo de observação que será de 60
(sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório.

Pará rafo Quarto
Os prazos estabelecidos nesta cláusula poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, gg1' 2', da Lei Federal n.'.666/93 e art. 103, da Lei Estadual n'5.608/07.

Pará rafo Quinto
Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução
do objeto deste contrato correrá por conta da CONTRATADA.
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Pará rafo Sexto
Executado este contrato, a CONTRATADA deverá deixar o local dos serviços e suas
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

Pará rafo Sétimo
0 gestor registrará todas as ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações
estabelecidas neste contrato, determinando o que for necessário para adequação das
irregularidades apuradas.

Pará rafo Oitavo
Ao término deste contrato, o registro das ocorrências deverá ser juntado ao processo,
facultando-se a CONTRATADA a obtenção de cópias dos registros e informações das
ocorrências.

Pará rafo Nono
As decisões ou providências que ultrapassem a(s) competência(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Os fatos que possam determinar prorrogação de prazo, reajustamento do presente valor
contratual ou justificação de atraso, só podem ser considerados se estiverem motivados e
devidamente anotados no registro próprio.

A CONTRATADA é obrigada ainda a:
a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em

parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução do serviço contratado.

b) responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelos servidores
da CONTRATANTE.

Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do presente objeto
contratual.

CLÁUSULA OITAVA —OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) efetuar o pagamento ajustado e dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular
execução deste Contrato.

b) fiscalizar a execução deste contrato em sua plenitude, como:

1) exigir da CONTRATADA a apresentação de carteira de trabalho, devidamente
registrada (arts. 29 e 41 da CLT) dos empregados que prestarem serviços dos
reparos objeto deste contrato.

2) exigir da CONTRATADA apresentação dos comprovantes de recolhimento dos
encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários que prestarem serviços dos
reparos.

3) exigir da CONTRATADA a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais—
Federal, Estadual e Municipal.

4) exigir da CONTRATADA a apresentação das certidões negativas previdenciárias—
INSS e FGTS.
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5) exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
n'18 e 24 do MTE.

CLÁUSULA NONA —OBRIGAQOES DA CONTRATADA

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada.

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato.

c) manter durante toda a execuçao deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto âs obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais
e comerciais.

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.

f) responsabilizar-se por danos causados diretamente â CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

Pará rafo rimeiro

A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre
Medicina e Segurança do Trabalho, conforme exigências e características do objeto
licitado, observando quando for pertinente:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPls) adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação e
funcionamento.

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposição, quando danificada, bem como local para vestiário dotado de armários
individuais, observada a separação dos sexos se necessário.

c) disponibilizar áreas de vivências.

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de água potável, em condições higiênicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos
individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua
instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos, com suprimento de água
potável e fresca em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por
hora/homem trabalho.

e) disponibilizar instalações sanitárias com permanente higienização, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.

f) oferecer a seus empregados condições de conforto e higiene que garantam refeições
adequadas por ocasião dos intervalos previstos na jornada de trabalho.

g) no caso do trabalhador trazer a própria alimentação, a CONTRATADA deve garantir
condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local
próximo ao destinado as refeições.

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refeições, em número suficiente para todos os usuários.
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i) deverá apresentar a fiscalização da CONTRATANTE e manter disponível nos canteiros
de reparos os seguintes documentos:
— cópia da página da Carteira de Trabalho (da página com foto, verso e contrato), ou

documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço);
—cópia do Programa de Prevenção dos Riscos de Acidentes —PPRA;
—cópia do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional —PCMSO;
- cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da

construção —PCMAT, quando couber e,
—cópia do Comunicado de acidentes de trabalho —CAT, quando houver.

CLÁUSULA DEZ —PROIBIÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução dos reparos, objeto deste contrato, não será permitida a construção de
alojamentos nas dependências da CONTRATANTE.

II Caso haja necessidade justificada e devidamente aprovada pela autoridade competente a
CONTRATADA deverá atender as seguintes exigências:

a) os alojamentos deverão ter área de circulação interna, nos dormitórios, com a largura
mínima de 1,00m (um metro);

b) o pé-direito dos alojamentos deverá obedecer as seguintes dimensoes mínimas: 1) 2,6
(dois metros e sessenta centímetros) para cama simples; 2) 3 (três) metros para camas
duplas;

c) as paredes dos alojamentos poderão ser construídas em alvenaria de tijolo comum, em
concreto ou em madeira;

d) os pisos dos alojamentos deverão ser impermeáveis, laváveis e de acabamento áspero.
Deverão impedir a entrada de umidade e emanações no alojamento. Não deverão
apresentar ressaltos e saliências, sendo o acabamento compatível com as condições
mínimas de conforto térmico e higiene;

e) a cobertura dos alojamentos deverá ter estrutura de madeira ou metálica, as telhas
poderão ser de barro ou de fibrocimento, e não haverá forro;

f) as janelas dos alojamentos deverao ser de madeira ou de ferro, de 0,60m x 0,60m
(sessenta centímetros x sessenta centímetros), no mínimo;

g) a ligação do alojamento com o sanitário será feita através de portas, com mínimo de
0,80m x 2,10 (oitenta centímetros x dois metros e dez centimetros);

h) todo alojamento será provido de uma rede de iluminação, cuja fiação deverá ser protegida
por eletrodutos;

i) nos alojamentos deverão ser instalados bebedouros de acordo com a descrição feita
acima, ou seja, fornecimento de água potável, em condições higiênicas, fornecida por
meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-
se sua instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos, com suprimento de
água potáveí e fresca em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por
hora/homem trabalho;

j) as pinturas das paredes, portas e janelas, móveis e utensílios, deverao obedecer ao
seguinte: 1) alvenaria —tinta de base plástica; 2) ferro —tinta a óleo; 3) madeira —tinta
especial retardante a ação do fogo;

k) as camas poderão ser de estrutura metálica ou de madeira, oferecendo perfeita rigidez;
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I) Os armários dos alojamentos poderão ser de aço ou de madeira, individuais e deverão
ter as seguintes dimensões mínimas: 0,60m (sessenta centimetros) de frente x 0,45
(quarenta e cinco centímetros) de fundo x 0,90m (noventa centímetros) de altura;

m) não será permitido ventilaçao em dormitório, feita somente de modo indireto;

n) nos alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes instruções gerais de uso: 1) todo
quarto ou instalação deverá ser conservado limpo e todos eles serão pulverizados de 30
(trinta) em 30 (trinta) dias; 2) sanitários deverão ser desinfetados diariamente; 3) o lixo
deverá ser retirado diariamente e depositado em local adequado; 4) é proibida, nos
dormitórios, a instalação para eletrodomésticos e o uso de fogareiro ou similares;

o) as instalações sanitárias, dos alojamentos, além de atender as exigências do item 24.1,
da norma regulamentadora n'4, deverão fazer parte integrante do alojamento ou estar
localizadas a uma distância máxima de 50,00 (cinquenta metros) do mesmo;

p) o pé-direito das instalações sanitárias será, no mínimo, igual ao do alojamento onde for
contíguo sendo permitidos rebaixos para as instalações hidráulicas de, no máximo,
0,40m (quarenta centímetros) ;

III É vedada, a permanência de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo
que fora da sede dos reparos, com moléstias infectocontagiosas.

CLÁUSULA ONZE —CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA E DE SUAS PROIBIÇÕES

a) Paralisação imediata dos reparos ou serviço, será a medida tomada pela CONTRATANTE
caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorrência de irregularidades, ou que
se verifique, "in /oco", o descumprimento das normas de segurança e medicina do
trabalho, conforto e higiene no local de trabalho.

b) Rescisão ou cancelamento deste contrato em face do descumprimento contratual, em
caso de confirmação da denúncia ou vistoria e o não atendimento de adequação no prazo
de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA, conforme o caso, designará um gestor ou fiscal, para acompanhar a
execução das presentes obrigações contratuais.

a) com referência ao objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder livre
acesso aos seus documentos e registros contábeis, para os servidores dos órgãos e
entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

b) ainda quando da execução dos serviços, a(s) nota(s) fiscal(is) da CONTRATADA,
deverá(ão) estar com o CNP J e Razão social rigorosamente iguais aos apresentados nos
documentos de Habilitação.

c) não será aceito, sob nenhuma hipótese, mudança de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicação de sanções a CONTRATADA.

CLÁUSULA DOZE —GARANTIA DA EXECU AO DO CONTRATO

Pará rafo Primeiro
A empresa a ser contratada deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no
art. 102 da Lei Estadual n'5.608/2007 e art. 56 da Lei FederaI n'.666/93:

a) em dinheiro;
b) seguro garantia;
c) fiança bancária;
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d) títulos da divida pública.

Pará rafo Se undo
A garantia a ser prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída pela
UNIOESTE/Campus de Toledo, após o recebimento realizado peIa Fiscalização da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE.

Pará rafo Terceiro
0 valor da garantia será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e deverá ser emitido
no prazo da vigência do Contrato, ou seja, 12 (doze) meses.

Pará rafo Quarto
Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante deverá ser apresentado
em até 01 (um) dia útil antes da data limite para assinatura do contrato, ou na
impossibilidade e previamente justificada para a UNIOESTE/Campus de Toledo, na data da
assinatura do contrato. 0 contrato não será assinado sem a prestação da garantia.

Pará rafo Quinto
Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, deverá entrar em contato com a
Secretaria Financeira da UNIOESTE/Campus de Toledo, pessoalmente ou através do fone
(45) 3379-7017, para obter os dados da conta corrente para o depósito e demais
informações necessárias.

Pará rafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia deverá vir acompanhada,
obrigatoriamente, dos seguintes documentos: Certidão de Regularidade Operacional junto
a SUSEP —Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a
apólice e apresentação de comprovante de quitação do seguro se for â vista, ou
comprovantes de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos reparos.

Pará rafo Sétimo
A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir
acompanhada de autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
Pará rafo Oitavo
A garantia prestada em títulos da dívida pública deverá ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil através de registro
no balanço patrimonial da licitante;

Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando
a correção atualizada monetariamente do título;

a) só serão aceitos apenas e tão somente, titulos com vencimento passíveis de
resgate incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo
de validade do contrato, considerando seus possíveis aditamentos;

b) embora haja presunção de veracidade dos títulos oferecidos pela contratada, a
UNIOESTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando
indícios de fraude, serao tomadas as providências cabíveis;

c) na hipótese da garantia ser apresentada na modalidade de títulos da dívida
pública, a qualquer tempo a CONTRATANTE poderá exigir sua substituição no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da data da intimação, em face da dificil
equivalência financeira;
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d) a falta de atendimento a convocação para substituição da garantia na forma e
prazo especificados acima, sujeitará a CONTRATADA as penalidades do Item
14 do presente Edital, sem prejuízo da rescisão do contrato por inadimplemento.

Caso ocorra a prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada, pois
a mesma acompanhará os eventuais ajustes de valor do contrato, devendo ser
complementada pela contratada, quando da celebração de termos aditivos ao contrato
original. Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada deverá proceder o reforço
proporcional da garantia, sendo que o não atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

Na assinatura do contrato, será exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condições explicitadas no parágrafo 2', do art. 89 da Lei Estadual
n'5.608/07 e parágrafo 2', do art. 48 da Lei Federal n'.666/93.

Pará rafo Treze
0 não recolhimento da garantia da fiel execução do contrato no prazo estabelecido no
subitem 19.3 do presente Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o contrato não será assinado, sendo convocada a empresa classificada em
segundo lugar e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabíveis â empresa
inadimplente.

Pará rafo Catorze
Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança dos
reparos durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no Art. 618
do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA TREZE - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 0 CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pará rafo Primeiro
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar este Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, ou ainda, se
for o caso, na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução após comunicação e
prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste
contrato.

Pará rafo Se undo
Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma dos reparos, bem como por
inadimplemento das cláusulas deste Contrato, poderá ser aplicada a CONTRATADA multa
moratória de valor equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento), sobre o valor dos reparos
não executada, por dia de atraso, até o 10'décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento), do
valor total da etapa em atraso, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação
pactuada.

Pará rafo Terceiro
0 atraso superior a 10 (dez) dias corridos, bem como o descumprimento de cláusulas e
condições do presente Contrato administrativo, configurará inadimplência da
CONTRATADA.

a) realizada a execução dos trabalhos com atraso, a CONTRATADA suspenderá o
pagamento do respectivo documento fiscal até a apuração das causas que ensejaram o
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fato e avaliará quanto a aplicabilidade ou não da penalidade;

b) sendo cabível, a multa será descontada diretamente do pagamento do documento fiscal,
caso ainda não paga, ou ainda, cobrada mediante procedimento administrativo ou
judicial, conforme o caso;

c) a aplicação da multa a que se refere o Parágrafo Segundo desta Cláusula, não impede
que a CONTRATADA rescinda unilateralmente este Contrato e aplique as demais
sanções previstas na legislação federal pertinente.

d) as multas previstas no parágrafo citado, não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

Pará rafo Quarto
Pela inadimplência, inexecução total ou parcial deste Contrato e pelo descumprimento das
normas e legislação pertinentes a execução do objeto contratual que acarrete a rescisão
deste, a CONTRATANTE, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n'.666/93 e art. 150 da Lei
Estadual n'5.608/2007, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por
cento), sobre o valor total deste Contrato.

Pará rafo Quinto
As sanções administrativas previstas nesta Cláusula, serão aplicadas sem prejuízo das
cominações impostas na Lei Estadual n'5.608/07 e Lei Federal n'.666/93, e suas
alterações.

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA
por eventuais perdas ou danos causados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA CATORZE - RESCISAO
0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no
art. 78 e seguintes da Lei Federal n.'.666/93 e art. 129 e seguintes da Lei Estadual

n'5.608/07,bem como, em razão dos descumprimentos das normas de segurança do
trabalho descritas neste instrumento contratual.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal n'.666/93 e art. 128 da Lei Estadual

n'5.608/07.

CLÁUSULA QUINZE —GESTAO/FISCALIZAÇAO

Pará rafo Primeiro
0 gestor deste Contrato será o senhor Moisés Cordeiro Muniz, nomeado pela Portaria
1904/2017-G RE.

Pará rafo Se undo
A fiscalização dos reparos será efetuada peIa Diretoria de Planejamento Físico —DPF da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, através do Engenheiro Civil, da
UNIOESTE/campus de Toledo, nos termos dos Q 1', 2', 3' 4'o Artigo 118 da Lei
Estadual n'5.608/07 e gg 1' 2'o art. 67 da Lei Federal n'.666/93 e conforme previsto
neste Contrato.
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NOTA DE EMPENHO

Identifica ão

N. Documento 19020058

Pedido de Origem 19020285

Tipo de Documento OU

Tipo de Pedido de Origem OR

Data de Emissão 11/12/19

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA —UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Proj/Atividade

Caracter/s i s

453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ- UNIOESTE

78.680.337/0001-84

4127 GESTAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - UNIOESTE

Recurso Normal

Adiantamento NAO

Obra NÁO

Utilização 4 Despesas que terão uso imediat

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Credor

Credor 765761 - RONALDO FURTUNA DOS SANTOS

Endereço RUA PIONEIRO, 3285 - - CENTRO
TOLEDO-PR BR

Tipo Empenho 1 Ordináno

Diferido

Previsão Pagamento 11/1 2/1 9

N. Licitação 007/2019

N. Contrato 013/2019

N. Convênio

N. SID

CNP J 34.039.550/0001-36

Mod. de Licitação 7 Pregão Eletronico

Tp, Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convênio

CEP 85900-000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Or mentário

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 3390391600 0000000147 1

Obsz Valor estornado: R$ ,00

R$ 95.321,55

Histórico

(noventa e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)

SERVIDOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE EDIFICACOES DO CAMPUS - CR 4331/1 9 - PE 007/19-
CONTRATO 013/2019

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 11/12/19

AUTORIZAÇAO DO RESPONSÁVEL
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO

de Finaesas
Publicas

NOTA DE PRÉ EMPENHO

dentiTica ão

N. Documento 19020285

Pedido de Odigem 19000617

Tipo de Documento OR

Tipo de Pedido de Origem ON

Data de Emissão 11/12/19

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADEESTADUALDOOESTEDOPARANA-UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Prol/Atividade

ara ct sticas

453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ- UNIOESTE

78.680.337/0001-84

4127 GESTAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - UNIOESTE

Recurso Normal

Adiantamento NÁO

Obra NÁO

Utilizado

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Credor

Credor 765761 - RONALDO FURTUNA DOS SANTOS

Endereço RUA PIONEIRO, 3285 - - CENTRO
TOLEDO - PR BR

Mod. de Licitado

Tp. Contrato

Tp. Convênio

CNP J 34.039.550/0001-36

Tipo Empenho

Diferido

Previsão Pagamento 11/12/19

N. Licitado

N. Contrato

N. Convênio

N. SID

Isento/Não Aplicável

CEP 85900-000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Or mentário

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 3390391600 0000000147 1

Obsz Valorestornado: R$ ,00

SALDO ORÇAM. ANT.

,00
SD. ORÇAM.ATUAL

95.321,55

VALOR TOTAL

95.321,55

Histórico

SERVIDOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE EDIFICACOES DO CAMPUS - CR 4331/1 9 - PE 007/19-
CONTRATO 013/2019

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovado 11/12/19

AUTORIZAÇAO DO RESPONSÁVEL

1

jv'o Antonio de pp~pog
Biretor Geral em Exercicio
Un;~ie/Camptjã de Teleflfj

R5843500A 11/12/19 9:54:30 Criador por FSCHMIDT
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N. Documento 19020059

Pedido de Origem 19020286

Tipo de Documento OU

Tipo de Pedido de Origem OR

Data de Emissão 11/1 2/1 9

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA —UNIOESTE

Unidade

CNP J Unidade
Proj/Atividade

aract I s

453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

4127 GESTÁO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - UNIOESTE

Recurso Normal

Adiantamento NAO

Obra

Utilização

Reserva Saldo

NAO

4 Despesas que terão uso imediat

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Credor

Credor 765761 - RONALDO FURTUNA DOS SANTOS

Endereço RUA PIONEIRO, 3285 - - CENTRO
TOLEDO - PR BR

Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsão Pagamento 11/12/19

N. Licitação 007/2019

N. Contrato 013/2019

N. Convênio

N. SID

CNP J 34.039.550/0001-36

Mod. de Licitação 7 Pregão Eletronico

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convênio

CEP 85900-000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo 0 mentário

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 3390391600 0000000101 1

Obs.: Valor estomado: R$ ,00

R$ 7.178,34

Histêrico

(sete mil, cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE EDIFICACOES DO CAMPUS - CR 4331/19- PE 007/19-
CONTRATO 013/2019

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 11/1 2/1 9
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO

de Finanaas
Fúbiicas

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identifica ão

N. Documento 19020286

Pedido de Origem 19000475

Tipo de Documento OR

Tipo de Pedido de Origem ON

Data de Emissão 11/12/19

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Proj/Atividade

Caracteristicas

453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ- UNIOESTE

78.680.337/0001-84

4127 GESTAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - UNIOESTE

Recurso Normal

Adiantamento NAO

Obra NAO

Utilização

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Credor

Tipo Empenho

Diferido

Previsão Pagamento 11/1 2/1 9

N. Licitação

N. Contrato

N. Convênio

N. SID

Mod. de Licitação

Tp. Contrato

Tp. Convenio

Isento/Não Aplicável

Credor 765761 - RONALDO FURTUNA DOS SANTOS

Endereço RUA PIONEIRO, 3285 - - CENTRO
TOLEDO - PR BR

CNPJ 34.039.550/0001-36

CEP 85900-000

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Or mentário

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 4127 12 364 08 3390391600 0000000101 1

Obsu Valor estornado: R$ ,00

SALDO ORÇAM. ANT.

10.000,00
SD. ORÇAM.ATUAL

17.178,34

VALOR TOTAL

7.178,34

Histórico

SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE EDIFICACOES DO CAMPUS - CR 4331/19 - PE 007/19-
CONTRATO 013/2019

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 11/12/1 9

AUTORIZAÇÁO DO RESPONSÁVEL
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Diretor Geral ertt Exercicio
Unioeãte /Campus de Toledo
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