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CONTRATO N° 153/2014 

CONTRATO DE PRESTA00 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICfPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA ESTER 

RAQUEL KRUGEL ME. 

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 
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 
ESTER RAQUEL KRUGEL ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.040.132/0001-63, situada a 
AV ESPIRITO SANTO, 786 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)ESTER RAQUEL KRUGEL, inscrito no CPF n°804.409.089-49, 
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 legislagao 
pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagao realizada na modalidade 
Convite N° 032/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e 
condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE 

ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO 

CRIAKAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO, conforme 

descrito nos Anexos 01 e 07. 
Lote Item Descrigao do produto/servigo Marca do 

produto 
Unidade de, 
medida 

Quantida 
de 

Prego 
unitario 

Prego total 

1 1 AULA DE ARTE CIRCENSE 
MISITRADA POR PROFISSIONAL COM 
HABILITAcA0 CONST AULA DE ARTE 
CIRCENSE MISITRADA POR 
PROFISSIONAL COM HABILITAcA0 
CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERENCIA 

CORPO 
E ARTE 

H 600,00 48,00 28.800,00 

28.800,00 

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 Convite N° 

032/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECKA0  

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

prego unitario. 

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

CAPANEMA - PR 



E. 	• Prefeitura MunicipaCde  
Capanema 	 oon 88 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAcAO DO SERVIc0 
3.1. Os servigos serao executados conforme o disposto no Projeto Basic° e especificagOes. 

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

necessarios a perfeita execugdo dos servigos a serem prestados, conforme disposto no Projeto 

Basico e sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Executar os servigos em perfeitas condigoes, na forma, no prazo e no local discriminado 

no cronograma apresentado pela Secretaria de Educagdo, Cultura e Esportes; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do COoligo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

4.1.2.1. Este dever implica na obrigagEto da CONTRATADA de, a criterio da Administragao, 

substituir os profissionais que tido estejam atendendo as expectativas da municipalidade;  
4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao objeto da 

presente licitagdo; 

4.1.4. Comunicar a Administragao, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

corn a devida comprovagao; 

4.1.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade corn as obrigagoes 

assumidas, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo; 

4.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagifies a que este obrigada; 

4.1.7. Responsabilizarse pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxes, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagito de garantia e 

quaisquer outran que incidam ou venham a incidir na execuglio dos servigos;  

4.1.8. A CONTRATADA deverit manter durante toda a execucao do contrato, em 

compatibilidade com as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigoes exigidas na Lei 

LicitatOria.  

4.1.9. A CONTRATADA deverit apresentar a comprovagdo de vinculo empregaticio conforme 

CLT dos profissionais contratados ate a data da apresentagito da 1a nota fiscal. (Elsa 

documentagito de comprovagii.o deverti ser apresentada junto ao Setor de Licitacoes).  

4.1.10. A CONTRATADA é obrigada a substituir o profissional que nit° esti desempenhando a 

sua fungito de maneira eficiente, a pedido da Administragao.  

4.1.11. A contratada e responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato. 

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

SERVICOS 

5.1. Os servigos deverao ser prestados durante 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 
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deste instrumento contratual. 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basieo, no 

Edital e em sua proposta apresentada a Administragao. 

5.3. Para a perfeita execugao 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 com os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1.1. Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

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

do Projeto Basic(); 

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

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

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo 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; 

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

da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, na forma do 

contrato; 

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

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de 

habilitagao e qualificagao exigidas na lieitagdo. 

:7.. CLAUSULA SETIMA DA SUBCONTRATACAO 

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

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato é de R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais). 

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

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

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

de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

8.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 
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9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) mesas, 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 16/07/2014 e 

encerramento em 15/07/2015. 

10. CLA.USULA DECTIVIA- DO PAG-AMENTO 

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 Projeto Basic°, 

a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal dos servigos executados. 

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

para aquela etapa, no Projeto Basic°, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de ate 15 (quinze) dial, contados a partir da data 

da apresentagdo da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a nota emitida 

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

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera() pagos apenas os servigos efetivamente 

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

10.2.2.2. A aprovagdo da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos 

executados. 

10.3. ApOs a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

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 servigos efetivamente 

executados. 

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

desconformidade na execucao dos servigos identificada pela Secretaria de Educagdo, Cultura e 

Esportes ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente 

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

pagamento iniciar sea apOs a comprovagdo da regularizagdo da situagao, 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 retengdo tributaria prevista na legislagdo 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
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10.7.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo 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 quanto aos impostos 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 Ordem 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. 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 

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 = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

I= 
	(6 / 100) 

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, 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DAS CONDI OES DE EXECUa0 DO OBJETO DA 
LICITAcA0  

11.1 A CONTRATADA devera atender as normas das LDB — Lei de Diretrizes Basicas da 
Educagao n° 9394/96. 

11.2. A CONTRATADA devera aplicar: 

- 600 horas/aula de ARTES CIRCENSES, conforme horarios e locais indicados nos 

cronogramas elaborados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. 

11.3. A prestagao de servigos devera ser imediata mediante solicitacao do Municipio, apes 

requerimento da Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esportes. 

11.4. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informagoes: 

a) Memorial descritivo dos servigos a serem prestados, constando: 
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a.1) Descrigao precisa dos servigos a serem realizados; 

a.2) Cronograma das aulas e atividades a serem realizadas; 

a.3) Prazo para inicio e conclusao dos servigos; 

a.4) Local de execugao dos servigos; 

a.5) Identificagao do responsavel pela elaboragao do memorial descritivo; 

a.6) Assinatura da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Esportes. 

11.4.1. 0 requerimento sera enviado ao Departamento de Compras do Municipio para 

autorizagdo da prestagao dos servigos. 

11.5. Os servigos deverao ser prestados em locais indicados pela CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA executa-los corn suas prOprias ferramentas e corn seus prOprios funcionarios, 

ficando sob sua inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura acontecer 

corn seus funcionarios, durante a execugao dos servigos. 

11.6. Os servigos ora contratados nao poderao ser subcontratados a terceiros. 

11.7. 0 transporte dos ministrantes ate o local dos servigos sera de total responsabilidade da 

proponente, responsabilizando-se por qualquer eventualidade que ocorrer durante o 

translado. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREQ0  

12.1. Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagao escrita a fiscalizagao da 

CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificagao dos 

servigos executados, para fins de recebimento. 

12.2. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentageo da nota fiscal correspondente e de  

relaterio, devidamente assinado pelos profissionais envolvidos, constando a quantidade de  

aulas ministradas, local da prestagao de servigos e alunos atendidos naquele mes.  

12.3. ApOs a inspecao 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. 

12.4. 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 

execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a prestagao de servigos 

ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento. 

12.5. Na hipOtese de a verificagao a que se refere o item 19.1 nao ser procedida 

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

do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias 

anteriores a exaustao do prazo. 

12.6. 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. 
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAcA0 ORCAMENTARIA  

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

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

discriminada: 

DOTACOES 

Exercicio da 

despesa 

Cont a da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 1270 07.003.13.392.13012-131 000 

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 FISCALIZACAQ 

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

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

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

detaihado 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 exeeugdo dos servigos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao 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 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 Edital e seus Anexos e com o contrato. 

14.4. As determinagoes 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 ALTE RACOES  

15.1. Eventuais alteragoes contratuais regerse-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condignes 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 prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, fica 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA 	DAS INFRA(IOES E DAS SANcOES 
ADMINISTRA.TiVAS  

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

17. CLAUSULA DEcimk SETIMA MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Plablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

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

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 

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: 

a) devolugao 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 

indenizagoes 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. 

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 disposigoes contidas na Lein 8.078, de 1990 - 

C6digo 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 transcricoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICA00  

20.1. A publicagao 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 ail do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORD  
21.1. As questOes decorrentes da utilizagao 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, 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. 

CAPAN A, 16/07/2014. 

IR MARIA DE 	DENARD 
PREF ITA MUNICIPAL 

CPF: 084.726.089-56 	 CPF: 555./X19.969-04 

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

CAPANEMA - PR 



Capanema 15/07/2015. 

U ICIPIO DE APANEMA - PR 
LIN AMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

NOME: 
CPF: 

CIPRIANI 
RG 10.844.410-0 

CPF 084.726.089-56 

TESTEMUNHAS: 

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

CAPANEMA - PR 

a40)i4per 
3. 61.513-8 
56,119.969-04 

Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 153/2014, que entre si  
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a empresa ESTER RAQUEL KRUGEL ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ESTER RAQUEL KRUGEL ME, pessoa juridica 
de direito privado, situada a AV ESPIRITO SANTO, 786 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNPJ sob o no 11.040.132/0001-63, neste ato por sua representante 
legal, ESTER RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI, CPF: 804.409.089-49 ao fim assinado, 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 
e suas alteragoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital 
Convite n° 032/2014, mediante as seguintes c16usulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 16/07/2014, objeto do Edital de 
licitagao, Modalidade Convite n.o 032/2014, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE 
CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO. Devido ao saldo positivo da 
licitagao e a necessidade da continuidade dos servigos, renova-se o prazo de vigencia do 
presente contrato para mais 06 (seis) meses. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato origin6rio, nao atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firnnam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presenga das testemunhas abaixo. 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
ESTER RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI 




