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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO Nº. 168/2017
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E
SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, E JOÃO LUIZ VIEIRA
CONSTRUÇÕES ME, NA FORMA ABAIXO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :
O objeto do presente Contrato é o Lote 1 - execução de obras civis de saneamento, compreendendo módulos sanitários domiciliares e
de instalações hidráulicas e sanitárias no Município de Ipiranga/PR, de conformidade com os projetos, memoriais, especificações
técnicas e as demais peças fornecidas pelo licitador, abrangendo os seguintes serviços: módulo sanitário, instalações elétrica,
instalações hidrosanitárias, caixas de gordura, fossa séptica, sumidouro para solo argiloso (sem grelha de tijolos maciços), sumidouro
para solo arenoso (com grelha de tijolos maciços), placa de obra (modelo FUNASA) em chapa galvanizada nº. 22, nas dimensões 2 x
1,5cm, colocada.), sob o regime de execução de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os
projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº. 2/2017, fornecida pelo
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Fundamenta-se o presente termo na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital da Tomada de preços acima citada e
devidamente homologada.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO:
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, ficam a vigência e a execução prorrogadas até a data de 31/01/2020 (trinta e um dias do
mês de janeiro de dois mil e vinte).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 15/05/2017, não atingidas
pelo presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Ipiranga - PR, 22 de novembro de 2019.
CONTRATANTE:
ALCIDES MAYER
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
JOÃO LUIZ VIEIRA CONSTRUÇÕES ME
ARISTEU GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO Nº. 70/2016
EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, A
PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, E
CONSTRUTORA DALAZ EIRELI ME, NA FORMA ABAIXO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execução de obras e serviços de construção de quadra coberta, com área total de 861,56 m2
(oitocentos e sessenta e um vírgula cinquenta e seis metros quadrados), LOTE 1: Local do Objeto: Rua Ageu Grein Taques, ao lado da
Escola Municipal Anita Taborda Púglia, a preços fixos e sem reajuste, compreendendo os serviços de: serviços preliminares, movimento
de terra, infraestrutura, superestrutura, paredes e painéis, cobertura, esquadrias, revestimento, pisos, pintura, instalações hidráulicas,
instalações sanitárias, drenagem pluvial, instalações elétricas, sistema de proteção contra descarga atmosférica, serviços diversos,
colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias. A obra deverá ser executada de acordo
com os projetos, especificações técnicas, memoriais e demais peças e documentos sob o regime de empreitada por peço global, tipo
menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da
Dispensa de Licitação nº. 44/2016, ratificada em 08/04/2016 pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
De acordo com a cláusula quarta e vigésima segunda do termo inicial e Artigo 57 da Lei Federal nº. 8666/93, ficam prorrogados os
prazos de vigência e execução até 29/02/2020 (vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2020).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 08/04/2016, não atingidas
pelo presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente termo,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Ipiranga - PR, 22 de novembro de 2019.
CONTRATANTE:
ALCIDES MAYER
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
CONSTRUTORA DALAZ LTDA
Diego Valerio de Col Dalazoana
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