
Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

CONTRATO N° 016/2015 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVICOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA 

E 0 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestag-do de Servicos, sem vinculo 

empregaticio, de um lado o MUNICiPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 

o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 

o SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 03.776.284/0055-93, situada a AV BOTUCARIS, 1030 - CEP: 

85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) 

Sr(a) ROSEVETE MARTA MARCELLO TESSER, inscrita no CPF n°575.069.499- 20, 

residente e domiciliada em Francisco Behr-do/PR, doravante denominada 

CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na 

licitagao realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 002/2015, que fazem parte 

integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 

SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA 

MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR. 
Item Descricao do produto/servigo Unidade 

de medida 
Quantida 
de 

Preto 
unitario 

1 CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL - 
TURMA DE 20 ALUNOS - CARGA HORARIA DE 180 HORAS 

UN 1,00 15.087,00 

1.2 Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condigoes expressas no Edital de 

Processo inexigibilidade N° 002/2015, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUcA0  

2.1. Os servicos sera° realizados por execugdo indireta, sob o regime de empreitada 
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO  

3.1. Os servigos sera() executados nos locais e na forma definidos pela Secretaria da 
Familia e Desenvolvimento Social, bem como de acordo corn as especificagoes que 

acompanham o edital. 

3.2. 0 prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data de assinatura deste 

instrumento contratual. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento dos instrutores para realizagdo do curso, 
obriga-se a: 

4.1.1. Ter postura etica e manter em sigilo eventuais informagoes que sejam necessarias 

para execugao do projeto; 

4.1.2. Disponibilizar tecnico(s) capacitado(s) para o trabalho; 

4.1.3. Definir, em comum acordo corn o responsavel da empresa, as datas e horarios para 
a realizagdo das atividades propostas; 

4.1.4. Cumprir o cronograma acordado com a Contratante, de acordo corn o desempenho 
das tarefas executadas; 

4.1.5. Realizar as atividades propostas; 

4.1.6. Fornecer material didatico e certificado aos participantes que obtiverem 

aproveitamento e assiduidade superior a 75%; 

4.1.7. Fornecer os recursos fisicos, materiais e humanos necessarios ao desenvolvimento 

dos trabalhos; 

4.1.8. Promover a organizagdo tecnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagoes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 
4.1.9. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagdo 
pertinente, cumprindo as determinagoes dos Poderes Palicos, mantendo o local dos 

servigos sempre limpo e nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 

4.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e 
aprovagdo, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagoes do 

contrato. 

4.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 

estabelecido neste instrumento e as especificagoes, no prazo de 05 (cinco) dias, contado 

da data de qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
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4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 

fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou 

incorregoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via palica. 

4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 

4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo•lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem 

como aos documentos relativos a execugao. 

4.1.15. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

esteja sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga 

de pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.16. Responsabilizar se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execugdo do contrato. 

4.1.17. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 

outras obrigagoes inerentes a execugao dos servigos ora contratados. 

4.1.18. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

determinados por lei. 

4.1.19. Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos; 

4.1.20. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 

municipal, as normas de seguranga da Administragdo; 

4.1.21. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora 

das suas especificagOes; 

4.1.22. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 

Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus 

decorrente; 

4.1.23. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 

por seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio pUblico; 

4.1.24. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
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obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada. 

4.1.25. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que 

ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatorio; 

4.1.26. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 

utilizados na execugao dos servigos. 

5. CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVIc0  

5.1. A data para o inicio e conclusan do curso sera em 09/03/2015 e 14/05/2015, 

respectivamente, sendo que o contrato ficard vigente ate o dia 29/05/2015, para fins de 

recebimento definitivo dos servigos e posterior pagamento. 

5.2. Os servigos sera.° executados pela CONTRATADA na forma descrita no presente 

contrato e constante na proposta da Contratada. 

5.3. 0 local de realizagao do curso sera na sede do SENAI — Capanema. 

5.4. A carga horaria de cada curso sera de 180 horas. 

5.5. 0 curso sera ministrado em dias liteis entre as 18h3Omin. e as 22h3Omin. 

5.6. Quanto ao curso; 

5.7. CONTEUDO PROGRAMATICO — INSTALAcOES ELETRICOS (160 HORAS): 

a) Teoria eletronica; Fontes de eletricidade; Corrente Eletrica; Circuito Eletrico; 

Resistencia eletrica; Associagao de resistores em serie, em paralelo e mista; Tensao 

eletrica; Potencia eletrica; Lei de Ohm; Primeira e segunda leis de Kirchoff; Magnetismo; 

Eletromagnetismo; Projeto de instalagoes eletricas; Planejamento; Orgamento; 

Seguranga do trabalho; Meio ambiente; Qualidade; Ligagao a terra (aterramento); 

Fatores que influenciam no dimensionamento; Protegao das instalagoes eletricas; 

Dispositivos de protegao contra surtos; Circuito alimentador e de distribuig5.o; Corrente 

alternada; Emenda de condutores; Instrumentos de medigao; Leitura e interpretagao de 

diagramas; Sistema de iluminagao; Tecnicas de inspegao de sistemas de redes eletricas; 

Instalagao de quadro; Materiais, ferramentas, equipamentos, instrumentos. 

5.8. CONTEUDO PROGRAMATICO — ATITUDES EMPREENDEDORAS PARA 0 

MERCADO DE TRABALHO (20 HORAS): 

a) Empreendedorismo; Etica e cidadania; 0 mundo do trabalho; Plano de vida e 

carreira; Nogoes de comunicagao. 

6. .CLAUSULA SEXTA— DAS VEDAcOES 

6.1. E vedado a CONTRATADA: 
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6.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do objeto do contrato. 

6.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira; 

6.1.3. Interromper a execugdo dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE  

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Indicar as pessoas para participar do curso; 

7.1.2. Fornecer antecipadamente (tres dias antes da data de inicio do curso) os dados 

cadastrais dos participantes, conforme ficha cadastral SENAI; 

7.1.3.Definir e obedecer, em comum acordo corn o SENAI, as datas e horarios para a 

realizagdo das reunioes e os prazos definidos para o cumprimento das atividades 

definidas; 

7.1.4. Fornecer e indicar o local adequado para a realizagao do curso; 

7.1.5. Cumprir fielmente as disposigoes do Contrato; 

7.1.6. Exercer a fiscalizagdo dos servicos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.7.Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgdo na execugdo do Contrato; 

7.1.8. Efetuar o pagamento nas condicoes e pregos pactuados no Contrato; 

7.1.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou 

irregularidades constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessarias; 

7.1.10. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos 

servicos objeto do contrato; 

7.1.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.12. Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas 

observancia das normas ambientais vigentes; 

7.1.13. Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Edital, e seus anexos; 

7.1.14. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes 

de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema — PR 

Setor de LicitacOes 

8.1. 0 valor do contrato e de R$ 15.087,00 (Quinze mil e oitenta e sete reais). 

8.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 03 (tees) meses a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipOteses 

elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 26/09/2014 e 

encerramento em 25/12/2014. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos serdo efetuados em tees parcelas mensais, de acordo cora o 

estipulado abaixo: 

PARCELA VENCIMENTO VALOR 

01 31/03/2015 5.029,00 

02 30/04/2015 5.029,00 

03 29/05/2015 5.029,00 

10.2. Condiciona-se o pagamento nas datas acima previstas a apresentagdo da Nota 

FiscallFatura ate o quinto dia 6til antecedente, a qual sera emitida pela CONTRATADA 

de acordo corn os seguintes procedimentos: 

10.2.1. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 

data da apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

conformidade dos servigos executados. 

10.2.1.1. No caso de aulas nao concluidas ou nao ministradas, sera() pagos apenas os 

servicos efetivamente executados. 

10.2.1.2. A aprovagao da Nota Fiscal previa apresentada pela CONTRATADA nao a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva 

dos servicos executados. 

10.3. 	0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, 

da Nota FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 

documentos exigidos neste 

10.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



 

Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitgoes 

4)44 

executados. 

10.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execugdo dos servicos identificada pela Secretaria de Administragao 

ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para 

pagamento iniciar sea apOs a comprovagao da regularizacao da situagdo, nao 

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE podera verificar, por meio de consulta 

eletrOnica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites 

oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

10.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagdo 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 

observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal 

aplicavel. 

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos 

e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara 

condicionado a apresentagao de comprovagao por meio de documento official de que faz 

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 

depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente. 

10.8. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada 

neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

titulo, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e indenizagdo pelos Banos 

decorrentes. 

10.9. Seth considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancaria para pagamento. 

10.10. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a 

ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1.Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagao escrita 

fiscalizagao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 5 (cinco) dias, a 

verificagao dos servigos executados, para fins de recebimento. 

11.2. 0 recebimento tambem ficara suieito a apresentagao da nota fiscal 

correspondente e de relaterio, devidamente assinado pelos profissionais envolvidos, 

constando a quantidade de aulas ministradas, local da prestacao de servigos e alunos 

atendidos naquele mes. 

11.3. ApOs a inspegao no Municipio se os servigos estao sendo prestados 

adequadamente e a entrega do relatOrio mencionado acima, sera lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

11.4. A CONTRATADA fica obrigada a prestar novamente os servigos, as suas 

expensas, no todo ou em parte, quando se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes 

resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar 

a prestacao de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento. 

11.5. Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 11.1 nao ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 

Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

11.6. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forga das disposigoes legais em vigor. 

Municipio de Capanema — PR 	 114 
Setor de Licitag5es 

o pagamento ate a data do efetivo pagamento, h taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte formula: 

EM= xNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 1- 
365 

N = Niunero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 
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12. •CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRKOS 

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO OKAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos 

especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagdo 

abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercicio da despesa Conta da 

despesa 
Funcional programatica Fonte de recurso 

2015 2790 11.003.08.243.0802.06055 000 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 

exercicio subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO  

14.1. A execugao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizacao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, corn as atribuigoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, 

de 1993, conforme detalhado no contrato. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser professional habilitado e corn a 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos 

servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item 

nao excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 

responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execugao dos servicos contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos 

ora contratados, prestados em desacordo corn o presente Edital e seus Anexos e corn o 

contrato. 

14.4. As determinagoes e as solicitagoes formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalizacao do contrato deverdo ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

15.1. Eventuais alteragiies contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 
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15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa 

prorrogacdo, Pica assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indice 

INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA DAS INFRAc OES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS  

16.1-Comete infraedo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer do 

contrato: 

a) Ndo retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagdo falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Ndo mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inid6neo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame. 

16.2- A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as 

seguintes sangoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

16.3- Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de 

execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a 

Contratada estard sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa; 

I-Advertencia por escrito; 

IF Multas: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na execugdo dos servigos, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da 

contratagdo, a partir do qual estara configurada a sua inexecugdo total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecugao parcial do 

contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infragdo a qualquer 

clausula ou condigao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato 

por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, havendo a 

possibilidade de cumulagdo cora as demais sancties cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 

contratar corn a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo 

Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja 

promovida a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes 

e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

16.4- As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 

contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 

poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

16.5- As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes 

sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

16.6-  A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 

16.7- A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragao Pablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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16.8- As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 

Permanente de Licitagdo. 

16.9- A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levara em consideragdo a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

a Administragan, observado o principio da proporcionalidade. 

16.10- As multas seran recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 

judicialmente. 

16.11- As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.12- As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 

cabiveis. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Pnblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagdo. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISA 0 CONTRATUAL 

18.1-Constituem motivo para rescisdo do contrato: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagOes, projetos ou 

prazos; 

b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e 

prazos; 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do servigo, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio do servigo; 

e) A paralisagan do servigo, sem justa causa e previa comunicagdo 

Administragdo; 

0 A subcontratagan total do seu objeto, a associacao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo, ndo 

admitidas neste edital e no contrato; 

a) A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragan e autorizagdo em contrato. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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b) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

c) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° 

do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

d) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

e) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

£ A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execugao do contrato; 

g) Razoes de interesse pablico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

h) A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando 

modificagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 

n° 8.666/93; 

0 A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pablica, grave 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigaterio de indenizagoes 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

j) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administracao decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade pablica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que 

seja normalizada a situacao; 

k) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para 

execugao do servico, nos prazos contratuais; 

1) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugao do contrato; 

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuizo das sangoes penais cabiveis. 

18.2- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3 - Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

18.4 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

18.5 - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta 

ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 

direito a: 

a) devolugdo da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execugdo do Contrato ate a data da rescisdo. 

18.6 -A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, 

ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste 

instrumento. 

18.7 — Caso o curso seja canelado por parte da CONTRATADA, os valores que o mesmo 

tenha ate entdo recebidos, sera° devolvidos integralmente a CONTRATANTE. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situagoes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 

- COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar 

n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de suas transcrigOes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICAcA0 

20.1. A publicaedo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados 

do quinto dia iatil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, deverdo ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Capanema, ou remetida via postal, endereeada a Divisdo de Licitagoes do Municipio, 

considerando-se a data de recebimento da correspondencia para verificaedo da 

tempestividade dos atos. 
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22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1. As questoes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem 

ser dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, 

Comarca de Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apps lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

urn so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPA MA, 09/03/2015. 

Testemunhas: 

   

  

Gils /a' Huber 
G 3.35 .513-8 

F 566.119.969-04 

 

110:_ 
CPF 084.726.089-56  
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Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

nirpos-lcno7N° e-Madalidade-devein-ser-igua 

  

	as-tkinformarj-ntrSI-Witti 	 

 

    

 

Ano* 2015 

     

Modalidade* [Processo inexigibilidade — 

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 2 

     

N6mero edital/processo 

Descri0o do Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS 

EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA MODALIDADE 

QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR, em em 

conformidade corn o Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso VI, da lei 8.666/93 

Forma de Avalicao {: Selecionar - 	 • 

Dote* Orcamentaria* 1100308243080260552790339039 

Preco maximo/Referencia de preco 15.087,00 

R$ 

Data Publicaga'o Termo ratificack 17/03/2015 

Confirms 

CPF: 8472608956 (Logo t) 

http://servi  cos .tce.pr .gov.br/TC EPR/M unici pal/AM URegi strar Pr ocess oC om pr a.as px 
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Municipio de Capanema - PR 

Setor de Liritacoes 

Munierpio de Capanema - Estado do Parana 

Av. Parigor de Souza. 1080- Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICACAO TRIMESTRAL REF.: FREDA° PRESENCI4LN°043/2014 

OBJETO: RECISTRO DE PRECOS PARA AqUISICAO DE CAS ILQUEFEITO DE 

PETROLE0 • GLP PARA USO EM INAS' AS SF,CRETARIAS DA ADNIINISTRACAO 

INDILICA DE CAPANEMA • 1'11 Permanocem inalierados os preos homologados em 17 dr 

Set Nairn de 2014. 

Gabriel Frllpe Cipriani 

Progneiro 

NOT 1FIC ADA 0 

PrezadoralSenhortal 

Em rumpnmento a Lei Federal n° 9 452 de 20 de maro de 1997, a Prater° Municipal de 
Capons, Estado do Parana. vem atraves dote NOTIFICAR V Vs , que nas datas a sego relacionadas 
foram efeevolo as IMerarees de Recursos FeCerms ao Municipio de Capanema.ronforme segue: 

FUNDEB-FUNDOMANUT DESENV EDUC.BASICA- 191444 17.03,15 33.65322 
18.0815 105.07985 

PM CAPANEMA- MANUT - 260104 090315 85.70988 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

!! 	 Prefeitura Nunicipai de 
Capanema 

INEXIGIBILIDEDE DE LICITACAO N.003/2015 

CONIRATAO0 DE 0190E50 ESPERALIRADA PARA PREMACAO DE SERVICOS EDUCACICORIS, NO PERIODO DE 
09/93/2015 A 2910512015, DA 110001E1AR QUAUFIEACAO PRORSSIONAL BASICA, EM CAPANEMA • PR, 5958 
CONFORMIDADE COM 0 ART. 25,19050 IIE 0 AMIGO 13, INCISO VI, DA LEI 8.006193, 

Corneae rD Leach 

EURATOM CONTRAPO PA 01642015 
Process° merigibilidate R.0117.12615 

Data ea Ascinatura, 	091031201S 
Co:notate: 	Modica ee Capanema-D, 
Cantratera: 	50001(0 NACIONAL DE APRENDIZAGEN INDUSTRIAL • SENA!. 
Objeto:CO0TRATAAA0 DE EMPRE5A E5PECIAL39011 PARA MEMO DE SERVICOS ECOCACIONAIS, NO PERIODO DE 
09103/3015A 29105/2015, 00 MODAUDADE QUAUFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPRON -PR, 
Data I nidal tle riganda 59103/2015, data final de vigen0a 29101/2015. 
Valor total: RS 15.087,00 (Queue Mile Otenta e Sete Real. 

Andaner Mira de Lara Denardin 
Prefeita Musloipal 

AVISO DE LicrrAcAo - PREGAO PRESENC1AL N°007'2015 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, Ionia public° quo realizara 

PTOCeStO Lamar)°, DOR ICIDIDS a seguir: 

Modalidade, Pregkr Proemial nn 00712015. 

Tipo de Julgamento: Manor preco poi ITEM 

Objeto REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICA() DE MATERIALS DF, 

EXPEDIENTE PARA US0 DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA(AO 

PUBLICA DE CAPANEMA - PR. 

Abertura das propostas: 1400 horn do dm 06 de Aril de 2015 

Local: Seeor de LiertacOes da Prefeitura Municipal de Opulent!, Av. Parigor de  

Souza. 1080- Capanema - Priori - Centro. 

Denials infonnacoes poderAo set-  obudas nu endereco mum egad° ear hothrio 

normal de expediente. 

Capanema-Pr, 20 de Marco de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

  

• , 

04000S- E3IVECADOS NO COMERCIO DEFRANCISCO BELTRAO 
Amon.. peo Sr Minion clo Rabb> em 28)05/86, Cdeligo budarle, VIS.158.841,12•2 

• Home-page: WmcieMootk. 	 A1521.1113 
otatl:....;...k5.1AteltsmOuto ILL Centro de rnntlm°&Inaw MCP 85.N1.30) 

 

  

EDITAL REFERENTE A 
CONTRIBUICAO SINDICAL 

0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO OE FRANCISCO BELTRAO, 

comunicam aos senhores empresario do cornermo das Wades de Ampere, Barracks, 

Bela Vista da Combo, Boa Esperano do Immo°, Bom Jesus do Sul, Capanema. 

Couzerro do !guano Dors Vonhos, Eneas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco 

Beltreo, Mardnnopobs, Marmeleiro, Nova Esperano do Sudoeste, Nova Prata do 

130030. Perola do Oesle, Pinhal de Seto Bento, Planalto, Pranchila, Realeza, 

Renascenca, Salgado Rho, Salto do Contra, Santa Izabal do Oeste, Santo Antonio do 

Sudoeste, Sao Jorge do Oeste, Vera, a obrigacao de descontar da folha de pagamento 

de seus empregados retativa ao mes de MARCO de 2015 a CONTRIBUICAO 

SINDICALdevbia pales empregados, cortespondente a urn dia da respectiva 

remuneracao, e recolhe•la em estabelecimento bancano, em coma especifica do 

Stnercato obreiro, ale o dia 30 de abnl de 2015, confotme o disposlo nos amigos 578 a 

610 Ca Consoticlacao das Leo do Trabalho, 

    

Para mmores esclarecimentos, permanecemos 6 disposicao. 

  

            

            

  

LA.tt. Tt/ItRarlaRAmpht/PR, 9antatio/5111, Capanema/PR, Doh VI:inks/PR, Nan Ilarques/PR, Franclitt; 
Beltran/PR Martneleko/PR, Nova Prata do Igato/PR, Parola <Mesta/PR, Planalto/PR, Pranthlta/PR, 
Pastaza/PR, Ranawanta/PR,  Salgado FdRopR, Salto do LontraPR, Santa Izabal do Oeste/PR, Santo 
Antonio do Sudoeste/PR, Sao Jorge d'Oeste/PR a VerEPR, 

             

            

      

Municipio de Capanema - PR 

    

     

DECRETO Di° 5933, DE 13 DE MARCO DE 2015. 

  

       

Are Credito klicional Especial nu valor dr 

RS51.000,00. 

  

A Prefriin do A luniripio dr Capanema, Estado do Parini, no uso de suas 

=Curries legnis e ronfonne Osposto na Lei Municipal rr. I 547, de 12 de Immo de 2015. e 
na Ler Federal n° 4 320. de 17 de mare° de 1964, 

  

    

SECRET/: 

      

  

Art. I° Eica abenu o Credit() Adiconal Especial no valor de RI 51.000,00(ninquenta 

e um nut rears), confonne clessificacao funcional programitica abaixo: 

  

00040, 0a - SI-J.1E1AM DE SADDE 

NIDADE 001-111,1410 MUNICIPAL DI, SAI,Rti 

ATIVIDADE 111 1011001 0208 I - A FIVIDADLS DO FUNIN) AD NICIPAL Ili. MUM: 

ELEtIENTO 11 10 01 n1- AUXILIC) A PiN.SOAS FISICA.% 

PONTA DE RACCOON. - 	RECEITAS V1NCIJIADAS 	Sans- 

VALOR RS 51 001010 

  

 

Art. 2° Os MUMS Necessarios pan abettors do Nato de qua tiara o arngo 
anterior, Reran oriundos do saperivil tionceiro aDatodo no °ord.° anterior, conform o 

pr cost° tin paragralo 1° do ad. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de marro de 1904. 

Art. 3' Este Decreto entre em vigor na data de sun publicacao, licando revogadas as 
dispokers em contrano. 

   

Capaneina 13 de marco de 2015 

[Admit Marra de Lam Denardm 

/*AIN UNHIllpol 
	

Marl: Lucca 

     

        

Secreldna Ad Admirusiwito 

             

Municipio de Capanema - PR 

Setor de lacitacees 

Munieipio de Comma - Estado do Pawn 

As. Pariuot de Souza, 1000- Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICACAO 77IIMESTRAL REF. TRECAO PRESENCIAL M 011/2014 

OBJETD:RECISTRO DE MAW PARA CONTRATA00 DE EMPRENA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTA(A0 DE SERVOS DE REDARADEM, VUITANIZACAO. CONSERTO, 

MONTAN! E DESMONTAGF,M DE PNEUS UA ROTA DE VElCUI,08 E ://AQUINAS DE  

CAPANEMA PR. Pormaneoem inalterados o, pros bernologados em 19 de Dezembru de 

21114. 

Gabriel Prime Cipriani 

Pregoeire 

Municipio de Capanema - PR 

Setor de Lidtacks 

Municipio de Capanema- Estado do Parana 

Ac. Parigot. de Souza, 1080-Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICA00 TRIMESTRAL RH: PREGAD PRFSENCIAL N°072/2014 

OBJETOREIVITO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 

PRESTO() DC SERVICUS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 

DO MUNICIPIO DE COMMA • 111, AIR AS ESCOLAS UA ZONA URBANA Ii 

IA/COLAS NUMEARNADAS. PP1111311P0111 inalteradus os nrecus romusrados ern 02 de 

Marco de 2015. 

(labriel PelipnCitnani 

Pregoviro 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REVOGA00 

0 Municipio de Capanema, Estado do Parana, representado poi LINDAMIR MARIA 

DA LAM DENARDIN, CPF: 990,254,189-53, no use de suss atribuigles legais, em 

conformidade coin a Lei Federal no 8,666/93, 10.520/02 e complementares, revoga a 

licitaqk na Modalidade PREGA0 PRESENCIAL No 003/2015, que /rata da AQUISICAO DE 

UM AUTOMOVEL NOVO, GPO HATCH POPULAR, PARA USO DA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E ME10 AMBIENTE, EM INCENINO A AGROINDUSTRIA E FRUTICULTURA 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, observando que no dia e hora marcada para 

abertura dos envelopes de documentacao e julgamento nio houve nenhuma empresa 

interessada em participar do process° hcitatono, ficando assim deserts. 

Capanema, 17 de Marco de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Prefeita Munidpal 


