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CONTRATO N° 185/2014 

CONTRATO DE PRESTAa0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA J. M. 

GONCALVES & CIA LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestagao de Servigos, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 
o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 
a Empresa J. M. GONCALVES & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
18.242.250/0001-01, situada a R ROMANO ZANCHET, 4330 SALA 01 - CEP: 85770000 
- BAIRRO: INDUSTRIAL, Realeza/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)JANE 
TEREZINHA JUK, inscrito no CPF n°924.635.769-87, residente e domiciliado em 
Realeza/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 licitagdo realizada na modalidade Convite N° 
038/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e 
condiglies a seguir estipuladas: 

1- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAa0 DE EMPRESA PARA PRESTAcA0 DE SERVIMS PARA 

REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DO ROLO COMPACTADOR CS 533E, 

CATERPILLAR, ANO 2006, N° 06 DA FROTA MUNICIPAL, conforme descrito nos 

Anexos 01 e 07. 

PARAGRAFO UNICO - 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° 038/2014, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE IAEcUCAO  
2.1- 0 servico contratado sera realizado por execugao indireta, sob o regime de 

empreitada por prego global. 

3. CLAUSU EERCEIRA- DO LOCAL E. FORMA DA PRESTA00 DO SERVIQO , 
3.1. Os servigos serao executados conforme o disposto no Termo de Referenda e 

especificagoes. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servico 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. 
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4. CLAUS ULA qUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servigos conforme especificagoes 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 servigos efetuados em 

que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos 

materiais empregados, a criterio da Administragdo; 

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

qualidade e quantidade necessarias para a prestagao dos servigos, nos termos do termo 

de referencia e da sua proposta; 

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

morais causados pela agao ou omissa.o de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

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

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a 

serem executados, de conformidade corn as normas e determinageies em vigor; 

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

empregados que adentrarao o Orgao para a execugao do servigo, os quais devem estar 

devidamente identificados por meio de cracha; 

g) Re spons abilizar- se por todas as obrigageies trabalhistas, 	socials, 

previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja 

inadimplencia nao transfere responsabilidade a Administragao; 

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

Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 

caso; 

i) Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestagao dos servigos; 

j) Nao permitir a utilizagao do trabalho do menor; 

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

obrigagoes assumidas, todas as condigeies de habilitagao e qualificagao exigidas na 

licitagao; 

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

obrigageies assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, 

exceto nas condigoes autorizadas no Projeto Basic° 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 complements-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta nao seja satisfatOrio para o atendimento ao objeto da licitagao, exceto quando 
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ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

n) Utilizar as pegas originais fornecidas pela vencedora do LOTE 01 do edital. 

p. CLAUSUL\ QUI TA—DOPRAZO DE EXECUOD E DA DISCRIMINACAO DOS 
SERVICOS 

5.1.0 prazo para a conclusao dos servigos a de no ma)dmo 30 (trinta) dias,  contados a 

partir da entrega dos materiais do lote 01. 

5.2. Os servigos sera() executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de 

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

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, 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: 

a) Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus servigos de acordo corn as determinag5es do Contrato, do Edital e seus 

Anexos, especialmente do Termo de Referencia; 

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

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

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro prOprio as falhas detectadas, inclicando 

dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigOes 

no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, na forma do 

contrato; 

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

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

habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao. 

7. CLA'USULA SETIMA - DA SUBCONTRATACNO 

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

8. CIAJISULA 01TAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. 0 valor do contrato e de R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais). 

8.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas orclinarias h  retas e indiretas 
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decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

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

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

contratado. 

9. CL4USULA NONA - DA viGENFIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 60 (sessenta) dias, a partir da data da 

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipeteses 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 03/09/2014 e 

encerramento em 01/11/2014. 

10. CLA TSULA DECIMA- DO PAGAMENTd 

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 

Referenda, 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 Termo de Referencia, estiverem executados em sua 

totalidade. 

10.2.1.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagao 

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

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao 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 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 

servigos executados. 

10.3. Apes a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medigao definitiva aprovada. 

10.4. 0 pagamento somente sera efetuado apes 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 verific.i.• o da conformidade 
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da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos efetivamente 

executados. 

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

desconformidade na execugao dos servigos identificada pela Secretaria de Educagao, 

Cultura e Esportes ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento 

ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipOtese, o prazo para pagamento iniciar sea apOs a comprovagao da regularizagao da 

situagdo, 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 (ISSQN), sera observado 

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

a 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 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, 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 = Milner° de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

	  a A Offr tt; A -14 

pagamento. 
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12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 
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VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUS ULA DECJIVIA MINIMA - DO aEcEBINIENTO DO OBJETO 

11.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabers a 

CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da 

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

servigos executados, para fins de recebimento provisOrio. 

11.1.1.0 recebimento provisOrio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servigos executados, 

por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem 

necessarios. 

11.2.1. ApOs tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

11.2.2.A CONTRATADA fica 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 incorregties resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo 

fiscalizagao nao atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos ate que sejam sanadas 

todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

ProvisOrio. 

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

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

por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as pendencias 

observadas, e somente al:6s solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas quanto 

a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos 

empregados na execugao do contrato. 

11.3.1. Na hipOtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior 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 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 forga das disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
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13. CLAUSULADteIMATERCEIRA- DA DOTAC -A0 OR AMENTARIA 
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: 
DOTAQOES 
Exerciotoda 
despesa 

Conte da despesa Func °nal programattca Foote de recurso 

2014 1330 08.001.26.782.2601.02262 000 
2014 1360 08.001.26.782.2601.02262 000 

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

exercicio subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias inthcadas em termo 

athtivo ou apostilamento. 

14. USULA Pte. WARTA - DA FISCALIZAVAd 
14.1. A execugao dos services ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, com 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 com a 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos 

servigos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo 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 execugdo dos services contratados. 

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

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

contrato. 

14.4. As determinagOes e as solicitagOes formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente 

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

15. GtAUSULA DACIMA QUINTA - DAS ALTERA0E0 
15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

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

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessaries, 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 
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exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

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

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

16. C IllUSULA DEC NA SEXTA 	PAS INFRACOES E DAS SANc OES 
ADMINISTRAtIVAS 
16.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELAPORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

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

18. CLAUSULADECIMA 6ITAVA - DrRESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 22 

do edital. 

18.2. Os casos da rescisdo contratual sera° formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditerio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizaedo escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisdo 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) devolugdo da garantia, se houver; 

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

18.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da 

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

indenizagoes a ela devidos, bem como a retengdo dos creditos decorrentes do Contrato, 

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

instrumento. 

19. t LAUSULA DE.'NOIR - DOS CASOS OMISSOS 
19.1. Os casos omissos ou situagOes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° 

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

1990 - COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei 

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

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 

Contrato, independentemente de suas transcriebes. 

20. CLAUSULA VI 11\11A- DA PUBLICACA  

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

CAPANEMA - PR 



LIND IR MARIA D LARA DE 
PREF tITA MUNICIPAL 

Testemunhas: 
/1. 

„.0•0111.!...Afiggiliiiiiiiiiii  

441111  1111111L 111,1Nri --. '14IIIIIIIIIII....—e e pe Cipriani 
4.726.089-56 

NOME: Gil n Amau i Huber 
CPF: 55 19.969-04 

IN 

Prefeitura Alunicpal de 
Ca_panema 

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. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO 1-4()RO  
21.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem 
ser dirimidas administrativamente, serao 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 
urn so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPANEMA, 03/09/2014. 
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CONTRATO N° 186/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

0 MUNICfPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA PARANA 

EQUIPAMENTOS S A. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICfPIO DE CAPANEMA, com 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, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 
a Empresa PARANA EQUIPAMENTOS S A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
76.527.951/0005-09, situada a ROD BR 277, S/N KM 590 - CEP: 85803127 - BAIRRO: 
MARIA LUIZA, Cascavel/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)ROGERIO MACEDO 
BORIO, inscrito no CPF n°000.003.299-91, residente e domiciliado em Curitiba/PR, 
doravante denominada CONTRATADA, vein firmar o presente Contrato nos termos da 
Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condicoes 
estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Convite N° 038/2014, que fazem 
parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a seguir 
estipuladas: 

t._ CLAtI 	 013JE  
1.1. AQUISIcA0 DE PEAS ORIGINALS PARA REPAROS NO SISTEMA 

HIDRAULICO DO ROLO COMPACTADOR CS 533E, CATERPILLAR, ANO 2006, N° 06 

DA FROTA MUNICIPAL, conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcricao, o Edital da 

CARTA CONVITE N° 038/2014, corn seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

___CLAUSULA-TVILTIVA- 0 RK,GINM DE-FORT4Eal  
2.1- Os objetos do presente certame deverao ser fornecidos em parcela Unica e integral, 

isto é, a entrega devera ser imediata de todos os materiais, no prazo previsto neste 

instrumento contratual. 

0 

,01,4814.0.A 7.4411EIRA- DO - 

NTli 'bias OBJETOS 
3.1 0 objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 

fa LOCAL, DA 9iJAVTIDADE 

terr~ i 190 Marca 
do 
produto 

Unidade 
de 
medida 

auaritid .Prate 
ade 

Prat tote 

1 1G8878 - FILTRO ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 212,72 212,72 

2 7J6285 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 4,00 16,41 65,64 
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3 5P3863 -ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 11,97 23,94 

4 1237562 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 6,33 6,33 

5 3K0715 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 13,76 27,52 

6 5J3886 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 4,00 16,56 66,24 

7 8T5049 -ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 13,47 26,94 

8 3E6731 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 41,36 82,72 

9 2041453 > 2339744 - RETENTOR ORIGINAL 
PARA ROLO COMPACTADOR CS 533E, 
CARTERPILLAR, ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 116,56 116,56 

10 9X7549 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 14,60 29,20 

11 1117052 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 48,61 48,61 

12 1697442 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 73,78 73,78 

13 1279485 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 11,67 23,34 

14 6V9746 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 8,00 3,99 31,92 

15 6V8398 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 8,00 3,48 27,84 

16 6V8397 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 8,00 3,28 26,24 

17 4J5477 -ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 8,00 3,16 25,28 

18 2550625 - BOMBA ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 3.791,3 
4 

3.791,34 

19 2050191 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 100,80 100,80 

20 2050192 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 138,55 138,55 

21 5P2545 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 26,00 26,00 
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ANO 2006 
22 1368064 - DISCO ORIGINAL PARA ROLO 

COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 5,00 374,59 1.872,95 

23 - 1941983 - RETENTOR ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 101,20 202,40 

24 2041453 > 2339744 - RETENTOR ORIGINAL 
PARA ROLO COMPACTADOR CS 533E, 
CARTERPILLAR, ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 116,56 116,56 

25 2556669 - REPARO ROTAgA0 ORIGINAL 
PARA ROLO COMPACTADOR CS 533E, 
CARTERPILLAR, ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 3.303,5 
1 

3.303,51 

26 1850248 - RETENTOR ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 327,74 327,74 

27 2287106 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 2,00 22,95 45,90 

28 1660344 - RETENTOR ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 242,72 242,72 

29 1481235 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 1,00 54,82 54,82 

30 5K9090 - ANEL ORIGINAL PARA ROLO 
COMPACTADOR CS 533E, CARTERPILLAR, 
ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 8,00 4,40 35,20 

31 3096942 - OLEO HIDRAULICO ORIGINAL PARA 
ROLO COMPACTADOR CS 533E, 
CARTERPILLAR, ANO 2006 

CATER 
PILLAR 

UN 4,00 315,98 1.263,92 

3.1.1. 0 prazo de entrega do material sera contado a partir da solicitagao emitida pela 

Prefeitura Municipal. 

	 QPAR3A--P S DASaNTItATA 

   

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega e a instalaciio dos materials em perfeitas condicoes, no prazo e 

local indicados pela Administragdo, em estrita observancia das especificagoes do Edital e 

da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 

indicagoes da marca, fabricante e prazo de garantia; 

4.1.1.1. Os materials devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuario, com uma versa° em portugues, e da relagao da rede de assistencia tecnica 

autorizada; 

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

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

4.1.2.1. Este dever implica na obrigagao de, a criterio da Administragao, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxim° fixado no 

Termo de Referencia, o produto cora avarias ou defeitos; 
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4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao 

objeto da presente licitagao; 

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

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

previsto, com a devida comprovagao; 

4.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as 

obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na 

licitagao; 

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

obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, 

exceto nas condigoes autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato; 

4.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestacao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao 

do contrato. 

CLAUS VANTA - 12M913 	S fit CON 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitagao e recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

cqA 	 9 C4424111tALTO 
6.1. 0 valor do contrato a de R$ 12.437,23 (Doze mil, quatrocentos e trinta e seta reais 

e vinte e tres centavos). 

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

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

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

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

contratado. 

6.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

ClAUSULA 	PAVIgt  
7.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 60 (sessenta) dias, a partir da data da 

assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.666, de 1993. 

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

CAPANEMA - PR 



Prefeitura 	paCde  
Capanema 	 imo152 

7.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 03/09/2014 e 

encerramento em 01/11/2014. 

8. CLA,USVI.4. OT VA - DO PACLAMENTQ 

8.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 

8.2. 0 pagamento somente sera efetuado apes o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

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

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigagoes assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o 

pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipetese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apes a comprovagao da 

regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica, a 

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

especialmente quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

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

aplicavel. 

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

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostor e 

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

condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 

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

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 

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

ordem bancaria para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

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

8.9. 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 Bias 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 Moraterios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula: 
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I 	(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 

0 E C 	ES D 	C 13 

9.1. A empresa vencedora devera entregar os materiais totalmente em ate 30 (sessenta) 

Bias apOs a assinatura do contrato. 

9.2. Quando a entrega dos objetos adquiridos for concluida, cabers a CONTRATADA 

apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a 

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

para fins de recebimento provisorio. 

9.2.1. 0 recebimento provisOrio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis. 

9.3. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais, por meio de 

profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados, com a 

finalidade de verificar a adequagao dos materiais. 

9.3.1. ApOs 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. 

9.3.2. A CONTRATADA fica 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 incorregOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a 

fiscalizacao nao atestar o recebimento dos objetos ate que sejam sanadas todas as 

eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

ProvisOrio. 

9.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo dos materiais sera lavrado em ate 15 (quinze) 

dias apos a lavratura do Termo de Recebimento ProvisOrio, por servidor ou comissao 

designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas 

todas as exigencias da fiscalizagdo quanto as pendencias observadas, e somente apOs 

solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a 

operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execug - 

do contrato. 

9.4.1. Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior 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 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo. 
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9.4.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forga das disposigeies legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

9.5. No caso de material rejeitado, o contratado devera providenciar a imediata troca por 

outro sem defeito ou de acordo corn o Anexo 01, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 

sob pena de serem aplicadas as sangeies estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade 
todos os custos da operagao de troca. 

9.6. 0 licitador nao se responsabilizara pelo armazenamento, guarda ou por danos 
causados ao material entregue e rejeitado pelo(s) tecnico(s). 

9.7. A proponente fica obrigada a garantir a qualidade de cada material, pelo periodo 

minimo de 12 (doze) meses da entrada em °periled°, contra defeitos e pelo mesmo periodo 
para assistencia tecnica, fornecendo os respectivos termos e/ou declaragao de garantia. 

9.8. A proponente fica obrigada a garantir a prestagdo de assistencia tecnica durante o 
prazo de garantia e apos este por prazo nao inferior a 60 meses. 

9.9. Durante o prazo de garantia, caso nao seja possivel a solugao do problema no 

prOprio local onde se encontre o material e haja necessidade de transporte para sede 

prOpria da proponente, fica sob responsabilidade desta todos os onus corn transporte, 

locomogao, alimentagao, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessarios a 
perfeita solugao do problema. 

LA= 	Velt DOTAQA0 oRctofENT IA 

10.1. 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  
Conte da, 	pe Functonal programati Fonto4e,  —,_. µ ry

. 	- 
, 

2014 1330 08.001.26.782.2601.02262 000 
2014 1360 08.001.26.782.2601.02262 000 

10.2. 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. 

PR 
	 0 

11.1. A fiscalizagao do presente Contrato sera exercida por um representante da 

Administragdo, ao qual competira dirimir as thividas que surgirem no curso da execugao 

do contrato e de tudo dara ciencia a Administragao. 

11.1.1.0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para 

acompanhamento e controle da execugao do contrato. 
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11.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios reclibit6rios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade cora o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas 

corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 

as providencias cabiveis. 

Ar,DAL4TZERAOE§ E DO 	TB 
12.1. Eventuais alteragoes contratuais regerse-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

12.1.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os 

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

por cento) do valor initial atualizado da contratagao. 

12.1.2. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao 

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

12.2. Em caso de prorrogagdo 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. 

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

14. A. -14EDIDAS AcAUTUADO  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Palica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

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

15. CjAt*, 

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

do edital. 

15.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

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

e fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do e 

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

CAPANEMA - PR 



CAPANEMA, 03/09/2014. 

%NJ  
LIND IR MARIA D LARA DEN 
PREFE A MUNICIPAL 

__„•04,0,41111W 

a • nel Felipe Cipriani 
. ' : 084.726.089-56 

Prefeitura 9►otunicipal' de  
Capanema itoo15 

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

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15.4.1. Devolugao da garantia; 

15.4.2. Pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

15.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao 

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

multas e indenizag5es a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do 

Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangiies 

previstas neste instrumento. 

16. FLAtiSPLA pfftmksExTA - DO CASOS  

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

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

1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei 

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

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 

Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 

17. C4AIJSVLA DECIMAAITMA- 14k PUI3LICt  

17.1. 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 Atil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 

sua conta. 

18. puirsTfterA itAy4 - DO FORCE 

18.1. As questa-es decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem 

ser clirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga Estadual, 

Comarca de Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, al:6s 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. 

Testemunha 

ROGERIO MACEDO BORIO 
PARANA EQUIPAMENTOS S A 

NOME: G.  OP/Amauri Huber 
CPF: 55 .119.969-04 
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