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CONTRATO N° 137/2014 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA SABIA ECOLOGICO 

TRANSPORTES DE LIXO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestacao de Servicos, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede 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, Sm. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa SAB1A ECOLOGIC() 
TRANSPORTES DE LIXO LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n.`) 07.151.208/0001-50, situada 
LOC SAO LUIZ, S/ N" - CEP: 85635000 - BAIRRO: ZONA RURAL, Nova Esperanca do 
Sudoeste/PR, neste ato representada pelo(a) Srla/AUGUSTINHO STANG. inscrito no GET 
lin15.921.519-68, residente e domicihado em Nova .Esperanca do Sudoeste3PR, doravante 
denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei a.° 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e legislacan pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na 
realizada na rnodalidade Convite N° 027/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as chlusulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE 

GOLETA, TRANSPORTE P DESTINACAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA IIGIT \N"'r. 

DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSIC; I E 11 PRODUZ1DOS NO MUNICIP10 DE CAPANEMA - 

PR, OR1UN DOS DA CAMPANHA C'ONTRA A DENGUE, conforme descrito nos Anexos 01 e 07 

PARAGRAFO (JNICO - Integram e completam o presente termo contratual. para todos os fins de 

di/vitt), °brigand° as parte, em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital d( Convite 

N° 027/2014, juntamente corn setts anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO 1.-EGTIVIE DE EXECUCAO  

2.1- 0 servico contratado sera real! gado por execucao indireta, sob o regime de e.mpreitada por 

preco unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1 Os serve os sera° executados conforme o disposto no Termo de Referencia o evecificiOes. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servico utilizando-se dos matermis e equipamentos 

necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados.. conforme disposto no Term° do 

Referencia e sua proposta apresettElda, 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se 

4.1.1. Tomar Ludas as providencias necessa las a fiel execucao do servico objeto desta licita ao; 
)4/  
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4.1.2. Manter, durante o period() de vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitacao e 

qualificacAo exigidas na licitacao 

4.1.3. Promover a execucao do servico dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em 

observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e As recomendacOes aceitas pela boa 

tecnica; 

4.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reetanicOes; 

4.1.5. Adotar medidas para a prestacao de servicos solicitada, observando todas as conchcOes e 

especificacoes aprovadas pela CONTRATANTE; 

4.1.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condicoes exigidos; 

4.1.7. Substituir imediatamente qualquer equipamento que nao atenda as normas sem direito a 

ressareimento e sem onus para a CONTRATANTE; 

4.1.8. Observar, rigorosamente, a legislacao e as normas regulamentare.s emanadas pelos OrgAos 

competentes; 

4.1.9. Atentar-se para as normas reldtivas a volumes e outriis, quancio do transporw dos oi: jeto, 

4.1.10. Enciuninhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura currespondendo ao service prestado, 

no prazo maxim° de 15 (quinze) dial apes a execucao do service; 

4.1.11.Fornecer motoristas, equipamentos, combustivel, veiculos adequados para a boa execucao 

do objeto; 

4.1.12. Fornecer no minimo 06 (seis) Conteineres de no minimo 40m3, para o depOsito dos residuos; 

4.1.13. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da CONTRATADA todos os Onus corn 

transporte, locomocao, alimentacao, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessArios. 

4.1.14.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestAo dos residues estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAIVIA. 

4.1.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos services, por use indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de case fortuito ou de faro 

major. por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos services ou dos 

bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pUblica 

junto durante a prestacao de services. 

4.1.16. Comunicar no Fiscal do centrato, no prazo de 24 (v irate e quatro) floras. HualcIner 

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

4.1.17. Paralisar, por determinacAo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 	sendo 

executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de 

terceiros. 

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e cornerciais resultantes da 

execucao do contrato. 	 \\() 
4.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, 

bein corn() poles registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 	"I l'Igat,l'"'s 
Mementos a execucao dos services era contratados. 

4.1.20. Arcar corn todos os tributes incidentes sobre este Contrato, bem come sobre a sua 
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atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos n>i forma e nos prazos determinados poi. lel 

4.1.21. Promover a guarda, manute,nedo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessario a execuedo dos servicos, durante a vigencia do contrato. 

4.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de erachas, corn fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteedo Individual - EPI's; 

4.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnus de trabalho, preposto i-apaz de 

tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

4.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou Municipal. as 

normas de seguranca da Administracdol 

4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incendios nas areas da Administracilo: 

4.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos us 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn 

observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

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

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuedo dos servicos fora das seas 

esp ec 	cdes; 

4.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizacOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

4.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstAncias detectadas por seus 

empregados quando da execueao dos servicos, que prejudiquem ou pussam v. it a preptdicar a 

qualidade dos servicos ou comprometer A integridade do patrimOnio pUblico; 

4.1.30. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaciles a guy esta obrigildal 

4.1.31. Pornecer mensalinente, ou sempre que solicitados pela COIN`TRATANTE, us comprovantes 

do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantta por Tempo de Servico --

FOTS. e do pagamento dos salorios e beneficios dos empregados utilizadus na execucau dos 

servicos. 

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

5.1. Os servicos deverdo ser prestados durante 12 (doze) nieses, contado a partir da assinatura 

dest e instrumento contratual, 

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

no Edna! e em sua proposta apresentada a Administracdo. 

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

equipamentos, ferramentas e ute.nsilios neeessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Termo de Referencia e de acordo corn us termos do proposta, 	 Ltuataki 

requerido, sua substituted°. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
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6.1. A CONTRATANTE obriga-se 

6.1.1. Proporcionar todas as condlcoes para que a CONTRATADA possa desempenhar setts 

servicos de acordo com as determinaciies do Contrato, do Edital e sous Anexos, especialmente do 

Termo de Referencia; 

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.3. 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 comp 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os aponta mentos 

competente para as providencias cabiveis; 

6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso da 

execucao dos services, fixando prazo para a sua correcao: 

6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, na forma do contrato: 

6.1.7. 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 qualificacuo 

exigidas na licitacao. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO  

7.1.E vedada a subcontratac-ao total ou partial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato e de RS 77.880,00 (Setenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais) 

8.1.1. No valor acima est5o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

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

previctenciarios, fiscais e comercLais incidentes, taxa de administracao, materials de cot su mu, 

seguro e outros necessarios ao cumpr mento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipateses 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 30/06/2014 e encerramento 

em 29/06/2015. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

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

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

procedimentos: 

10.2.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no 'I'ermo de 

Referencia. a CONTRATADA aprosentara a Nota Fiscal dos servicos executados. 
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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 ter a adiantar a execticao dos servicos, 001 relacao a I),  evisa,• 

original constants no Termo de Referencia, podera apresentar a medicao previa correspondents, 

ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo. 

	

10.2.2. 	A CONTRATANTE ten)  prazo de ate 15 (quinze) dias. contados a partir do data da 

apresentacao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou ern parte, a nota emitida polo 

CONTRATADA, hem coma para avaliar a conformidade dos servicos execut ado* 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas as servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cron.ograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovacao da Nota Fiscal apresentada polo CONTRATADA nao a exime de qualquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

10.3. Apes a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

10.4. () pagamento somente sera efetuado apps o "atesto", pelo servidor competente, da Nata 

Fiscal/Fatura apresentada pela Cantratada, acompanhada dos demais documentos exigidos nests 

Edital. 

	

10.4.1. 	0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente executados. 

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

desconformidade na execucao dos servicos identificada pela Secretaria de Sande ou circunstancia 

quo impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Canttatacla 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipatese, a prazo para pagamento iniciar se <i apps 

cornprovacao da regularizacao do sit uacao, nao acarretando qualquer onus para a ("antral Arit.e. 

10.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, par meio de corisulta eletronica, a 

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

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 quanta ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.7.1. Quanto ao Impost° sabre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN). sera obser ado a 

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

10.7.2. A CONTRATADA regularmente optante polo Simples Nacional, nos term:), da 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanta aos impostor e 

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

apresentacao de comprovacao par meio do document() oficial de que faz jos ao trat. meat; 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuado par meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° em 

conta corrente. no agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou par outro 

meio previsto na legislacao vigente. 

10.9. Sera considerada como data do pagamento o dia ein que coast ar coma emitida it mien ,  

bancaria para pagamento. 
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10.10. A CO NTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuado 

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 hmite prevista pare o 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 Moraterios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. A CONTRATADA devera realizar a coleta com no minimo 01 (um) caminhao especial 

equipado para o carregamento de no minima 02 (dois) Conteineres de no minima 40m3  por carga; 

11.2 A CONTRATADA devera dar destinagdo final dos residuos em Aterro de sua propriedade; 

11.3 Assim que os Conteineres estiverem lotados de residuos, a Administracaso devera solicitar 

CONTRATADA o recolhimento daqueles, via e-mail ou fax. 

11.4 A CONTRATADA devera realizar a coleta em ate 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir 

da solicitagdo. 

11.5.Mensalmente, cabera A CONTRATADA apresentar comunicacao escrita A fiscalizacao do  

CONTRATANTE, a qual competnra, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos servicos. 

executados, pare fins de recebimento. 

11.6. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentacao da nota fiscal correspondente e de 

relaterio, devidamente assinado, constando a quantidade de lixo recolhido naquele mes e a 

destinagao dada pela CONTRATADA. 

11.7 Apes a inspecao no Municipio se Os servicos estao sendo prestados adequadamente e a 

entrega do relaterio mencionado acima, sera lavrado Termo de Recebimento Definitive, em 02 

(dues) vies tie tgual teor e forme. ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais 

pendencias vet ificadas. 

11.8 	A CONTRATADA flea °brigade a reparar, corrigir. remover, reenlist roil uu ,ub.,Iitau.a • 

suns expenses, no todo ou em parte. o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreOes 

resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a prestacao 

de servicos ate que sejam sanadas today as eventuais penclencias que possum vir a set apontacias 

no Termo de Recebimento. 

11.9 Na hipotese de a verificacao a que se refere o item 11.4 nao ser procedida tempestivamente, 

reputarse-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no die do esgotemento do  
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prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao 

do prazo. 

11.10 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, ern lc ikon. 

epoca, dos garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por torca das 

disposicaes legais em vigor. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREcOS 

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAQ.A.0 ORcAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao <i colita 

consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dota ao abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 2010 09.001.10.304.10012-087 303 
2014 2020 09.001.10.304.10012-087 497 

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

subsequente correrao ri conto clo,• dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditi vo on  

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO 

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

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

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

detalhado no Termo de Referencia. 

14.1.1. 0 representante da Contratante deverii ser profissional liabibtado 0 coin a ex0erienciii 

tecnica necessria para o acompanhamento e controle do execucao dos servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item nao excluem 

a responsabilidade da CONTRATADA e nein confere a CONTRATANTE respons, , inlickcl, 

sohdaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos 

servicos contratados. 

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

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

14.4. As determinacaes e as soliclta46es fi».muladas pelo reprosemonte dpi CONTR "f1NT1' 

encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

nesta impossibilidade, justificadas por escrito, 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAcOES  

15.1. Eventuais alteracOes contratuais regerse-ao 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 condicoes 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 poderao 	ceder 0 

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

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

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indice INECABG E. 

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 do 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 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 

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 "in" a "q" do item 22.1, do edital, sem quo 

haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados quo 

hoover sofrido. tendo ainda direito a: 

 

a) devolucao da garantia, se hoover; 

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

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao do g arant 

contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores dos multas e indenizaciies a elo 

devidos, bem coma a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos nrejuize-' 

causados a CONTRATANTE, alem dos sanco'es previstas neste instrumento. 

19. CL-kUSULA DECLMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

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

pela CONTRATANTE, segundo as clisposicoes contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Cadigo di,  Defi'so 

do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complemental. n" 123, de-2006, e rta Lei n" 

8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, quo fazem 

parte Integrtinte deste Contrato, independentemente de suits tronscricoos 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO 
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20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Dn-irto Oficial Do Municipiu sort  

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (N.inte) dias, contados do quinto dia 

dtil 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 quo nao pudeA m ger  

dirimidas administrativamente, serAo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comorca do 

Ca panema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as portes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, no 

presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
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