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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 117/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Construtora Vale Do Capanema Ltda, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público

/ao Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n°
INÁclo losi devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhorINÁCIO JOSE WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro
casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador dà
Cédula de Identidade RG n" 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n" 815.418.219-04
CONTRATADA. CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA, devidamente
inscrita no CNPJ sob n. 10.697.539/0001-03 com sede à Av. Rio Grande do Sul, n° 705
Centro, na Cidade de Planalto, estado do Paraná, neste ato representado pelo
Administrador(a) o Sr.(a). VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro(a)
comerciante portador(a) do RG n." 12.481.224-0 e do CPF sob n.° 386.835.550y()
residente e domiciliado(a), na Cidade de Planalto, estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

«fnv, 1 n ° Presente contrato tem por objeto Contratação de empresa legalmente
qualSde na^'''^'' "a Tk 9"^ satisfaça todos os padrões dequa dade, para execução de Obra de Engenharia para a execução de unidades

no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento demateriais, conforme projeto técnico. Conforme abaixo segue:

Item Objeto

Construção de 4 unidades habitacionais,
geminadas duas a duas, com área total de
194,52 m^, sendo 48,63 m^ a área de cada
unidade habitacional.

Quant.

01

Unidad

e

UN

Preço

máximo

unitário

199.186,86

Preço

máximo

total

199.186,86

total
199.186,86

ni,™ Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual
erpressarnreSal 1 -^«ndiçõesexpressas no edital, atos convocatorios, projetos, memorial descritivo, planilha de serviços

oMem Asico-financeiro, especificações, proposta da licitante, parecer de julgamento'ordem de serviços, legislação pertinente à espécie.
CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÂ
















