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CONTRATO Nº 024/2020 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA ARENA PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, inscrito no 

CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em 

pleno exercício de suas funções, Sr. ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, portador do 

RG 3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita 

Garibaldi, nº 1771, Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-

904 – Bairro Órfãs; e 

CONTRATADA:       ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida a Rua Joaquim de Paula Xavier, 664 sala 02 – Bairro Estrela – cidade de 

Ponta Grossa, CEP 84050-000, fone (42) 3220-0400, email: 

logistica04@arenapg.com.br , logistica@arenapg.com.br , CNPJ 02.879.936/0001-60, 

representado pelo sócio SR.  MAURICIO MICHEL HAYAR, RG nº 4.488.006-7 e CPF 

713.412.699-49, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se 

justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.   O presente contrato tem por objeto a FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXECUÇAO DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

E TRANSPORTE, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada 

a efeito de TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020, e conforme SEI nº 23.691/2020 regendo-se pela Lei nº 

8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E 

LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, conforme especificações 

a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

mailto:logistica04@arenapg.com.br
mailto:logistica@arenapg.com.br
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vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades da Autarquia Municipal 

de Transito e Transporte. 

2.2.   SERVIÇOS / MATERIAIS / VALORES: 

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 75 und 1.050,00 78.750,00 

1.2. Sinalização de segurança 75 und 150,00 11.250,00 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS     

2.1. Limpeza 1.200 M² 1,00 1.200,00 

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.200 M² 7,00 8.400,00 

2.3. Pintura de ligação 1.200 M² 1,90 2.280,00 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.200 M² 200,00 240.000,00 

2.5. Compactação 1.200 M² 7,00 8.400,00 

2.6. Limpeza de resíduos 75 und 90,00 6.750,00 

     357.030,00 

LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 23 und 1.000,00 23.000,00 

1.2. Sinalização de segurança 23 und 100,00 2.300,00 

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml 70,00 19.320,00 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS   

2.1. Limpeza 1.100 M² 0,80 880,00 

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.100 M² 6,00 6.600,00 

2.3. Pintura de ligação 1.100 M² 2,00 2.200,00 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.100 M² 230,00 253.000,00 

2.5. Compactação 1.100 M² 6,50 7.150,00 

2.6. Limpeza de resíduos 23 und 80,00 1.840,00 

     316.290,00 
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2.3.  MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE: 

2.3.1. Materiais a serem fornecidos pela Contratada:  

a) Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina). 

b) Emulsão RR-1C. 

2.3.2. Equipamentos de responsabilidade da Contratada: A prestação dos serviços deverá ser realizada 

com a utilização dos seguintes equipamentos: 

a) 01 (uma) retroescavadeira. 

b) 01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 (dez) m³. 

c) 01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta. 

d) 01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas. 

e) 01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para asfalto. 

2.3.3. Equipe: Para a execução dos serviços, deve-se dispor, além do profissional responsável e/ou 

encarregado, de equipe mínima composta por: 

a) 01 (um) operador para retroescavadeira. 

b) 01 (um) motorista para caminhão basculante. 

c) 01 (um) motorista para caminhão espargidor. 

d) 01(um) operador para rolo compactador. 

e) 04 (quatro) ajudantes de serviços gerais. 

 

2.4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.4.1. A empresa será responsável: 

a)  Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização 

do serviço a ser executado. 

b)  Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme 

leis vigentes, será uma verba única para cada local de serviço a ser prestado. 

c)  Tubos de drenagem Dim 100 mm-ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para cada 

passagem elevada de pedestre, independente da largura da via. 

d)   Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, 

sendo que a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via 

que variará conforme a via. (medida em metro linear). 

e)  Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa 

asfáltica, sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma 

verba única para cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura 
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transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para 

adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua durabilidade. 

f)  Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua medição, 

a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará 

conforme a via, medida em metro linear; 

g) Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a 

largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida 

em metro linear. A espessura de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação. 

h)    Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua medição 

será considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da 

via, medida fixa conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que 

variará conforme a via, medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido longitudinal da pista. 

i)  Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e não 

mais necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em perfeita 

condição de uso. Sua medição será por verba única para cada local de trabalho. 

2.4.2. Execução: 

a) O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre 

em vias públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela 

Contratante. 

b) Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os 

equipamentos solicitados e adequados a cada local. 

c) A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer contaminação 

ou material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de ligação. 

2.4.3. Aplicação da pintura de ligação:  

a) Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR-1C em toda a área 

da implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento.  

b) A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar-se homogênea e promover adequadas 

condições de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento adequado. 

2.4.4. Aplicação de CBUQ: 

a) O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, formando 

uma camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser apresentado a 

este processo. 
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b) Deve-se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou 

rodos sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, considerando 

a posterior compactação. 

c) A compactação da mistura asfáltica será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a 

superfície apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente. 

d) Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa 

de CBUQ. 

e) A camada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo. 

f) As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas. 

g) Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento corretos, isto é, 

superfícies lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas pela 

fiscalização do contrato. 

 

2.5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO: 

2.5.1.  Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do 

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

solicitação. 

2.5.2.  A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em 

desacordo com as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora 

apresentada. 

2.5.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

2.5.4.  A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá 

atestar o recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA: 

3.1.  O preço total para o presente ajuste é de R$ 673.320,00 (seiscentos e setenta e três mil, trezentos 

e vinte reais), entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.  

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos.  

3.3. Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste contrato deverão 

ser de primeira qualidade, cabendo ao contratante, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que 

julgar impróprios, cabendo ainda, à contratada, colocar na obra os equipamentos necessários. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

230051545101942221   339039       Red 125  Sub 2100  Fonte 509. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, no período de 18/09/2020 a 17/09/2021.  

5.2.    O contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do 

Art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto 

no § 1° do Art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade 

competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO,  

MEDIÇÃO E DA GARANTIA DA OBRA: 

6.1. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados em vias públicas, 

pavimentadas, dentro do perímetro do Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT. 

6.2.  PRAZO: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. Prazo 

este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com a devida 

justificativa e com aceite do fiscal de contrato. 

6.3. MEDIÇÃO: As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço 

realizado.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo 

do objeto licitado. 

6.4. GARANTIA: O objeto do contrato deverá ter garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Art. 618 

do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por 

todos os encargos decorrentes disso. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) 

dias após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

Negativa de Débito Trabalhista. 
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7.2. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicado pela contratada.  

7.3.  Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que 

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

documentos pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficara pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

contratante. 

7.4.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de protocolo, assinado 

pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes 

de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

7.5.  Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para as 

necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização. 

7.6.   Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto a Regularidade Fiscal. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO ficará a cargo do Engenheiro Civil Cesar Augusto 

Schemberger – matrícula 12.248 da FMS/PG. – CREA 18.862/D-Pr, representante para acompanhar e 

fiscalizar o contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Lei 8.666/93. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.   A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda 

e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4.   A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

8.5.   A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal do 

contrato. 

8.6.   Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

8.7.   A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando 

a contratada. 
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8.8.  A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o 

objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando 

constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de 

outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9.   É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade dos materiais e 

serviços objeto deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de 

serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do 

INCC/IBGE sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependera de requerimento da contratada 

quando visar recompor o preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que 

comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

9.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física 

ou jurídica, e, qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal 

do contrato, por escrito do Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total 

da obra, sem prejuízo das partes. 

 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1.  Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

10.2.  Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas neste processo licitatório. 

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

10.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas.  

10.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93. 
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10.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10. Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos 

e especificações previstos neste termo de contrato e demais regras editalícias. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante a 

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

11.8. Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo todas as  

exigências legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no 

trabalho previstas em legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais 

que incidam sobre o objeto licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados neste 

processo licitatório. 

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção 

para cada caso, submetendo-os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos no 

serviço a ser executado, observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-

PR. 
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11.10. Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser 

executado, assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  

com o processo licitatório e normas do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por 

normas técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

11.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou 

em parte, o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 

dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas contados a partir do recebimento da comunicação da Contratante. 

11.13. Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato. 

11.14. Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo licitatório. 

11.15. Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas 

vigentes e determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e 

proteção de terceiros. 

11.16. Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas indicativas 

dos serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço 

e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros. 

11.17. Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da 

Contratada, bem como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e demais 

custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â Contratante. 

11.18. A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana 

(incluindo sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que 

sejam imprescindíveis ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento 

adicional por parte da Contratante. 

11.19. Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida 

a prévia e expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem 

necessário. 

11.20. Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s). 

11.21. Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, 

informando início e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente atestado 

pela fiscalização do contrato. 
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11.22. Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no 

período de execução dos serviços. 

11.23.  A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual e coletiva – Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

11.24. Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou 

equipamentos de sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à 

Contratante. 

11.25. A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão ser 

de propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante. 

11.26. Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou manutenção 

ou por qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos serviços, deverá ser 

realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante. 

11.27. Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações 

anômalas o período da execução dos serviços. 

11.28. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

11.29. A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

Contratada, qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar na 

execução dos serviços. 

11.30. A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados 

diariamente resultante de serviços executados. 

11.31. A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, 

fundiárias, enfim por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as não 

expressas no processo licitatório. 

11.32. Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.33.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações 

acerca dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

11.34. Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os 

serviços, com nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, 

distância em metros de ponto de referência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.   
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11.35. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

11.36. Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, 

cavaletes, cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado 

pela administração. 

11.37. A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos 

no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

13.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.   A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a 

mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1.  O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 

haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% 

(vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do 

art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

14.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

14.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

ou qualquer outra irregularidade. 
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14.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma 

físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente 

justificado. 

14.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de Serviço, 

por dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

14.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, pelo 

prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a 

este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

14.7.  As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a que 

a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o 

caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO: 

15.1.  Nos termos dos Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido: 

a)    Provisoriamente, pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivo,  pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação ou vitória que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 

16.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

pagamento de multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura deste contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de 

Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo optar por uma das 

modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de multa 

e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após a 

aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte, a Contratada irá iniciar a 

sua prestação de serviços.  

OPÇÕES DISPONÍVEIS: 

16.2. Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública. A quantia correspondente deverá ser entregue na 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente 

protocolado. O valor somente será restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido relativo ao 

período decorrido entre a data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das 

eventuais glosas a que der causa, sendo a primeira e a última correção calculadas pro rata tempore. 

16.3. Seguro-garantia. 
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16.4. Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido 

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

previsto no Art. 827 do Código Civil Brasileiro. 

16.5.  A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão 

contratual por culpa da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Contratada 

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do 

contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

16.6.  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos reais 

por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte. 

16.7.  Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Contratada, em até 

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das 

sanções previstas no respectivo contrato. 

16.8.  A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após 90 (noventa) dias da data do 

encerramento do contrato, mediante requerimento da Contratada. 

16.9.  No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado, caso 

necessário. 

16.10.  A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o 

contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

16.11.  O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

do contrato. 

16.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada para 

Coordenadoria de Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA EFICÁCIA 

17.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial 

do Município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

18.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira 

contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 

com as alterações posteriores. 

19.2.   O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste 

contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

19.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para 

qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

19.4.    Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

19.5.   Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

 

Ponta Grossa, 17 de setembro de 2020. 

 

 

 

                       MAURICIO MICHEL HAYAR                    ROBERTO PELLISSARI  

       ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA        PRESIDENTE AMTT 

                         

 

Testemunhas: 

      

                             SANDRA RAKOVICZ                    SCHEILA TRIERVEILER 

 


