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CONTRATO N° 099/2014 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 

CAPANEMA. E A EMPRESA G.L. MULLER & CIA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestacao de servicos gom 
fornecimento de material, sem vinculo empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn cede e Prefeitura A 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 a Empresa G.L. MULLER & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n." 03.571.037/0001-68, situada a R PERNAMBUCO, 1071 - CEP: 
85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, nesft ato representada pelo(a) Sr(a)(1I J 

LINDEN MULLER, inscrito no CPF n°015.062.089- 67, residente e domiciliado em 
Capanema/PR, doravante denominada CONTRATADA, vem firma". o presente Contrato nos 
termos da Lei n." 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as 
condicoes estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Convite N° 023/2014, que 
fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clAusulas e condic-6(--; a seguir 
estipuladas: 

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA PARA PRESTA00 DE SERVI('OS COM 

FORNECIMENTO DE MATERIALS DE CONSTRKAO E ACABAMENTOS PARA USU 

NOS CENTROS DE EDUCA4A0 INFANTIL IVETE KAFER E PEQUENO PRINCIPE DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL 

CARINHOSO, conforme descrito nos Anexos 01 e 07. 
Item Descricao do produto/servigo Marca do 

produto 
Unidade 
de 
medida 

Quantid 
ade 

Preco 
unitario 

Prey) total 

1 ALVENARIA COMPLETA, COMPOSTA 
POR BLOCO CERAMICO (TIJOLO) 6 
EVROS ASSENTADO E ENCABECADO 
COM ARGAMASSA COMPOSTA POR 
CIMENTO PORTLAND CP I1-Z-32, AREIA 
MEDIA PENEIRADA E CAL HIDRATADA. 
ALVENARIA TOTALMENTE ACABADA, 
CHAPISCADA, REBOCADA, CALFINADA, 
LIXADA E PINTADA COM TINTA 
ACRILICA NA CUR EXISTENTE 

MICEMETA 
L 

M2 6,00 205,00 1.230,00 

8 VIDRO TEMPERADO FIX° LAMINADO 
ESPESSURA 8 mm, MEDIDAS 1,60 m x 
1,74 m, INSTALADO 

TEMPE ELI 
NE 

UN 

UN 

1,00 984.50 984.50 

95,1,50 9 VIDRO TEMPERADO FIXU LAMINADO 
ESPESSURA 8 mm, MEDIDAS 1,62 m x 
1,74 m, INSTALADO 

TI,Th4PERLI 
NE 

1,00 964,50 
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PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins 

de direito, obrigando As partes em todos os seus termos, as condiOes expressas no Edital de 

Convite N° 023/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUcik0  

2.1- 0 servigo contratado sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por 

prego global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAcA0 DO SERVIc0  

3.1. Os servicos sera° executados conforme o disposto no 'Fenno de Referencia e espectheacOes. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servigo utilizando-se dos materiais e equipamentos 

necessarios a perfeita execugao dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Termo 

de Referencia e sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos conforme especificacoes do Termo de Referencia e de sua 

proposta, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais: 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo maximo fixado no Termo de Referencia, os servicos efetuados em que se 

verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execuylo ou dos materials 

empregados, a criterio da Administragao; 

c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na 

qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

d) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morals 

causados pela acao ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros: 

e) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem 

executados, de conformidade com as normas e cleterrnmac6es em vigor 

f) Apresentar A CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos 

empregados que adentrardo o orgao para a execugdo do servigo, os quais devem estar 

devidamente identificados por meio de cracha; 

g) Responsabilizar-se por today as obrigagoe-: trobalhistas, sociais, previdencitirins, 

tributdrias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimplencia ndo transfere 

responsabilidade A Administracao: 

h) Instruir seus empregados quanto A necessidade de acatar as orientagoes da 

Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas, quando for o caso; 

i) Refatal. a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestagao dos servicos; 
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j) Nao permitir a utilizacao do trabalho do manor; 

k) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 

assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitacao; 

1) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nein mesmo parcialmente as  

obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer dos prestacoes a que esti obrigada, exceto 

nas condicoes autorizadas no Projeto Basica ou na minuta de contrato; 

m)Arcar corn o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanta aos et.Htos varuiN els decorrentes de latores 

futuros e incertos, devendo complementa-los, caso a previsto inicialmente em sua proposta 

nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

5. CLAUSULA QUINTA—DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS 

SERVICOS  

5.1.0 prazo para a conclusao dos servicos é de no maxima dois meses, contado a partir da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de 

Referencia, no Edital e em sua proposta apresentada a Administragao. 

5.3. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios rweessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic() e de acordo corn os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo corn as determinacoes do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referencia; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacees assumidas pela CONTRATADA, de 

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

c) Exercer a acompanhamento e a fiscaliza45o do,4servicos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mss e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no 

curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao: 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultants do presta45o do servico, na forma do 

contrato; 

f) Zelar para que durante toda a \igen( la do contrato sejam mantida.~, cm  

compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicaes de 
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habilitagao e qualificacao exigidas na licitag5o. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO  

7.1. E vedada a subcontratagao total ou partial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. 0 valor do contrato é de R$ 3.199,00 (Tres mil cento e noventa e nove 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, encargo,-; soenth=., 

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

de consumo, 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 02(dois) meses, a partir da data da assinatura, 

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 tura inicio no data de 26/05/2()H e 

encerramento em 25/07/2014. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Termo de 

Referencia, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal dos servigos executados. 

10.2.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos 

para aquela etapa, no Termo de Referencia, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.1.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos services, em relacao a previsao 

original constante no Termo de Referencia, podera apresentar a medigao previa 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 

respectivo. 

10.2.2. A CONTRATANTE tern o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data do 

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

pela CONTRATADA, bem come para avaliar a conformidade dos servigos executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2.A aprovagao da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos services 

executados. 

10.3. Ap(is a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor do medic:10 
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definitiva aprovada. 

10.4. 0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos denials documentos exigidos 

neste Edital. 

10.4.1.0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da 

Nota FiscallFatura apresentada pela CONTRATADA corn us servigos efetivamente 

executados. 

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

desconformidade na execugao dos servigos identificada pelo Secretaria de Viagao, Obras e 

Servigos Urbanos ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara 

pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipatese, o plaza 

para pagamento iniciarse-a apOs a comprovagao da regularizagao da situaga°, nao  

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, 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. 

10.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao 

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

10.7.1.Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (1SSQN), sera observado 

disposto na Lei Complemental. n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

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

Complementar n' 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanta aos impostor e 

contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuado por meio de Orden) Bancaria de Credit°. mediante deposit° 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislagao vigente. 

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

bancaria para pagamento. 

10.10. A CONTRATANTE nao se responsabilizara 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, a valor devido clever"' ser acrescido de eneargas 

moratorios proporcionais aos digs de atraso, apurados desde a data limite prevista para a 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

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

I = indite de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula: 
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(6 / 100) 

365 

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

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos cabera A CONTRATADA 

apresentar comunicacao escrita informando o fato A fisealizacdo da CONTRATANTE, a qual 

competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificac,;ao dos servicos executados, para fins de 

recebimento provisorio. 

11.1.1.0 recebimento provisOrio tambern ficara sujeno, quando eabivel, a cone] Lisa() de todos 

os testes de campo e A entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por 

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos constatar e relacionar us  

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.1. Apes tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA flea obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecbes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao 

atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servieos ate que seam sanadas Ludas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisbrio. 

11.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

em ate 15 (quinze) dias apes a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor rnt  

comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 

atendidas todas as exigencias da fiscalizacdo quanto as pendencias observadas, e somente 

apes solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a 

operarios ou fornecedores de materials e prestadores de servicos empregados na execucao do 

contrato. 

11.3.1. Na hipotese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contra tante nos 15 (quinze) dins 

anteriores a exaustao do prazo. 

11.3.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca 

das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406. de 2002), 
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREcOS 

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAcA0 OKAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo A conta de recursos especificos 

consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exerciew, na dotagao abaixo 

discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 961 07.001.12.365.12022-118 141 

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

subsequente correrdo a conta das dotagoes oreamentarias indicadas em terinu aditivo ou 

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAcA0  

14.1. A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, coin as atribuigOes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Termo de Referencia. 

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

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo 

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 

responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execuedo dos servigos contratados. 

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

contratados, prestados em desacordo corn o presente 14:dital e seus Anexos e com o contrato 

14.4. As determinaeoes e as solicitagoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAcOES  

15.1. Eventuais alteragoes contratuais regerse-do pela disciplina do artigo (35 da Lei n" 

8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condiOes contratuais, os  

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

cento) do valor initial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressbes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o 

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

Av Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46 3552-1122 

CAPANEMA PR 



Prefeitura MunicipaCde  
Cayanema 

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

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente polo indite INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA 	DAS INFRACOES E DAS SAKOES 

ADMINISTRATIVAS  

16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do Altai. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

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

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou inipossivel reparacao 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISA 0 CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa. 

18.3.A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

a) devolucao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da 

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

indenizacaes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancoes previstas neste 

instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes 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 PUBLICACAO  

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 
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providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte Bias 20 (vinte) dias, contados do 

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

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  

21.1. As questoes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que tido puderem Ger 

dirimidas administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarea 

de Capanema- PR. 

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

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

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

CAP 	MA, 26/05/2014. 

LI 1 IR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREF ITA MUNICIPAL 

gILECI LINDEN MULLER 
G.L. MULLER & CIA LTDA 

NOME: Gils ntAiiia4ri Huber 
CET' 555 1 1 9 969-04 
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CONTRATO N° 100/2014 

CONTRATO DE PRESTA.0.0 DE SERVIcOS COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIP10 DE 

CAPANEMA E A EMPRESA GILMAR HUNHOFF MOREIRA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestacAo de servicos corn 
fornecimento de material, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn cede e Prefeitura A 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 Pref'eita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA 
DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa GILMAR HUNHOFF MOREIRA - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 12.651,701/0001-70, situada a R RIO GRANDE DO NORTE, 
24 - CEP: 85760000 - BA1RRO: SANTA CRUZ, ('apanema/PR, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a)GILMAR HUNHOF MOREIRA, inscrito no CPF n°029.881.679-23, residente e 
domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o 
presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislocAo 
pertinente, obedecidas As condicOes estabelemdas na licitacao realizada no moclolidade 
Convite N° 023/2014, que fazem parte integrante dente instrumento, mediante as clausulas 
e condicoes a seguir estipulados: 

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEM,  Ic'OS COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS PARA USO 

NOS CENTROS DE EDUCA00 INFANTIL IVETE KAFER E PEQUENO PRINCIPE 1)0 

MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENI)[MENTO AO PROGRAMA 13RAS11, 

CARINHOSO, conforme descrito nos Anexos 01 e 07. 
Item Descried° do produto/servigo Marca do 

produto 
Unidade • 
de 
medida 

Quantid 
ade 

Prey) 
unitario 

Preto total 

2 BOX EM ACRiLICO, COM MOLDURA EM 
PERFILADO DE ALUMINIO, MEDIDAS 1,90 
m x 2,80 m, INSTALADO 

CORSO UN 2 00 550 00 1 100.00 

3 BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 6 mm, MEDIDAS 1,90 m x 2,80 
m, INSTALADO 

TEMPER 
FOZ 

UN 1,00 850.00 850_00 

4 BOX VIDRO EM TEMPERADO FUME 
ESPESSURA DE 8 mm, MEDIDAS 1,90 m x 
2,80 m, INSTALADO 

TEMPER 
FOZ 

UN 1,00 1.050.00 1.050.00 

5 JANELA DE VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR COM BANDEIROLA FIXADA, 
ESPESSVRA 8 mm, MEDIDAS 2,00 m x 1,80 
m, INSTALADA 

TEMPER 
FOZ 

UN 1,00 1.850,00 1.850.00 

6 PORTA MAO AMIGA EM VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10 
mm, MEDIDAS 2,60 in x 4,60 m, 
INSTALADA 

TEMPER 
FOZ 

UN 1.00 3.00000 3 000,00 

Il lk%-••)0/1 	(j"( 	 -49".1/4-Q X."1...40  • 
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7 VIDRO TEMPERADO FIXO INCOLOR, 
ESPESSURA 8 mm, MEDIDAS 2,00 x 1,60 m, 
INSTALADO 

TEMPER 
FOZ 

UN 2,00 550,00 1.100,00 

10 VIDRO TEMPERADO INCOLOR COMUM REAL UN 1,00 30,00 30,00 
ESPESSURA 3 mm, MEDIDAS 0,55 cm x VIDROS 
0,74 cm, INSTALADO 

PARAGRAFO UNICO - Intc_gram e completam o present(' termo contratual, pal todos Os fins 

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

Convite N° 023/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUcA0  

2.1-  0 servico contratado sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por 

prego global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTA4A0 DO SERVI40  

3.1. Os servicos sera) executados conforme o disposto no Termo de Referencia e especificacoes. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servico utihzando-se dos materiais e equipamentos 

necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Termo 

de Referencia e sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se 

a) Executar os servicos conforme especificacOes do Termo de Referencia e de sua 

proposta, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais: 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo maxim() fixado no Termo de Referencia, os serve os efet uados em que se  

verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais 

empregados, a criterio da Administracao; 

c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na 

qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta: 

d) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela acah ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio 011 a terceiros; 

e) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basieos dos servicos a serum 

executados, de conformidade corn as normas e determinacoes em vigor; 

Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos 

empregados que adentrardo o Orgao para a execucao do servico, os quais devem estar 

devidamente identificados por mein de cracha; 

g) Responsabilizar-se por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 

tributarias e as demais previstas na legislacao espeeifica, cuja inadimpleneia ndo transfere 

responsabilidade a Admin..itracao 
J ribt„.4 j34 
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h) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacOes da 

Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

i) Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do 

prestagao dos servicos; 

j) Nao permitir a utilizacao do trabalho do menor: 

k) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

1) NA° transferar a terceiros, por qualquer forma, uem mesmo parcialmente. as  

obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto 

nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou na minuta de contrato; 

m)Arcar corn o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

5. CLAUSULA QUINTA—DO PRAZO DE EXECUcA0 E DA DISCRIMINAcA0 DOS 

SERVIcOS  

5.1.0 prazo para a conclusao dos servicos é de no maximo dois meses, contado a partii• da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de 

Referencia, no Edital e em sua proposta apresentada a Administragao. 

5.3. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic() e de acordo corn os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo corn as determinacOes do Contrato, do Edital e sous Anexo',, 

especialmente do Termo de Referencia; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta: 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

autoridade competente para as providencias cabiveis; 

Notificar a CONTRATADA por escrito do ocorrencia de ekentuals ImperfetcOes no 

curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 
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e) Pagar a CONTRATADA o valor resultants do presta45o do servico, no forme do 

contrato; 

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

compatibilidade corn as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de 

habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo. 

g) 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAcA0  

7.1. E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto do contrato. 

7.2. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato e de R$ 8.980,00 (Oito mil novecentos e oitenta reais). 

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

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

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materials 

de consumo, 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 02 (dois) meses, a partir da data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hip6teses 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 26/05/2014 e 

encerramento em 25/07/2014. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1.1. Ao final de coda etapa da execucao contratual, conforme previsto no Termo de 

Referencia, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal dos servicos executados. 

10.2.1.2. Ulna etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos 

para aquela etapa, no Termo de Referencia, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.1.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacTio A previsno 

original constante no Termo de Referencia, podera apresentar a medicao previa 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 

respectivo. 

10.2.2. 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 Nota relatada 

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluIdas, sera() pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronogramii na etapa 	 . 

c•-4 it4.6A.A.Ar Ax) • 
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10.2.2.2.A aprovacao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nein implica aceitacdo definitiva dos servicos 

executados. 

10.3. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao 

definitiva aprovada. 

10.4. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 

10.4.1.0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos eferivamente 

executados. 

10.5. Havendo erro na apresentaCao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Secretaria de Viacao. Obras e 

Servicos Urbanos ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, a pagamento fieara 

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

para pagamento iniciar-se-d apps a comprovagao da regularizacao da situacao, nao 

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, par mei() de consult a CIE'tr( )̂ 11i(A, :I 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo 

seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

10.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao 

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

10.7.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

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

Complemental.  n" 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanta aos impostor 

contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

apresentagdo de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposito 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislacao vigente. 

10.9. Sera 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 o 

Cif 	 -  
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pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (se is por cento) ao ano, apl cando-se 

a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

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

I = Indite de atualizacdo financeira, calculado segundo a formula: 

N = Niamero de dias 

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

I= 
(6 / 100)  

365 

entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando as obras e/ou servieos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA 

apresentar comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE. a qual 

competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificaedo dos tiel'N' icOS executados, para fins de 

recebimento provisorio. 

11.1.1.0 recebimento provisOrio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos, executados, por 

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorto, em 02 (duos) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA flea obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios. defeitos °It 

incorregoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao 

atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisario. 

11.3. 0 Termo de Recebimento Definitive das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

em ate 15 (quinze) dias apOs a lavratura do Termo de Recebimento ProvisOrio, por servidor ou 

comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 

atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as pendencias observadas, e somente 

apOs solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a 

operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execuedo do 

contrato. 

11.3.1. Na hipOtese de a verificaedo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

" • -,-"L(.9-"AA}:  
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do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias 

anteriores a exaustao do prazo. 

11.3.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca 

das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA. TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo 

discriminada: 

DOTACOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 961 07.001.12.365.12022-118 141 

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 servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizacao e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, corn as atribuicoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Termo de Referencia. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e coin a 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliagdo 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 servigos contratados. 

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

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e corn o contrato. 

14.4. As determinagiaes e as solicitagoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES  

15.1. Eventuais alteragOes contratuais regev-se-ao pela discipline do artigo 65 da Lei ii  
Ler 	 /LA',  
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8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 

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

cento) do valor initial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 

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

15.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se ruft'r€' o art. 57, § 1 da Lei *66(i,9;1, Pica 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS  

16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

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

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia do dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contradit6rio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia, se houver: 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao 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 sancoes previstas neste 

instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 
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COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complemental. 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 publicacao 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 Util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  

21.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente instrumento que nao puderein set' 

dirimidas administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca 

de Capanema-PR. 

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

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

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

GIL 0 A HUNHOF MOREIRA 
GILMAR HUNHOFF MOREIRA - ME 
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