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CONTRATO N° 255/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA SCHENCKEL & 

SCHENCKEL LTDA - EPP. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 
o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 
a Empresa SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA • EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
78.693.421/0001-32, situada a R ALAGOAS, 450 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA 
CRUZ, Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)CASSIANO ROBERTO 
SCHENCKEL, inscrito no CPF n°024.916.959-28, 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° 
049/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e 
condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISIcA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO 

NAS CANTINAS DAS REPARTIOES PUBLICAS DA ADMINISTRAcA0 DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, conforme descrito no edital e seus anexos. 

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

CARTA CONVITE N° 049/2014, corn seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA -.DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1- Os materiais do presente certame deverdo ser fornecidos parceladamente conforme 

requerimentos baseados no cronograma elaborado pela Secretaria de Administragdo. 

- - 	, 
3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL, DA QUANT1DADE E DO PRAZO DE 

ENTREGA DOS OBJETOS  

3.1. 0 objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 
Item Descrigao do produtoiservigo Marca do 

produto 
Unidade de 
medida 

Quantida 
de 

Prego 
unitario 

Prego total 

2 AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 
LITROS. 

FONTANA 
ORO 

GL 350,00 10,50 3.675,00 

3 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DE 
200 ml CAIXA COM 48 UNIDADES. 

AGUALIFE CX 30,00 28,00 840,00 

6 CANELA EM PAU, CASCA OU RAMA, 
CONDIMENTO NATURAL. 
FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 G. 

KITAL PCT 50,00 1,80 90,00 

7 CHA MATE CAIXA DE 40G COM 25 LEAO CX 270,00 3,98 1.074,60 
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SACHES DIVERSOS SABORES. 
9 CRAVO DA INDIA OBTIDO DO BOTAO 

FLORAL DE ESPECIME GENUINA DE 
COLORAcAO PARDO ESCURA, 
CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO 
DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO 
E IMPUREZAS DOS GRAOS OU 
SEMENTES. VALIDADE MINIMA DE 10 
MESES A CONTAR DA ENTREGA. 
EMBALADO EM EMBALAGEM 
PLASTICA TRANSPARENTE. 
FORNECIMENTO: PACOTES DE 10G. 

KITAL PCT 50,00 1,89 94,50 

10 ERVA-MATE EMBALAGEM 1KG. TERRA 
MATE 

PCT 350,00 10,50 3.675,00 

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

Prefeitura Municipal. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condieoes, no prazo e locais indicados 

pela Administragao, 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 materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

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

autorizada; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo corn 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 obrigagdo de, a criterio da Administragdo, substituir, 

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

Termo de Referencia, o produto com avarias ou defeitos; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragdo, 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, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, corn a devida comprovagdo; 

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

do contrato. 

5. CLAUSULA. QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga- se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local, data e horario; 

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

provisoriamente coin as especificacoes constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitagdo e recebimento definitivos; 

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

através de servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

CLAUSULA6. 	SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

6.1. 0 valor do contrato e de R$ 9.449,10 (Nove mil, quatrocentos e quarenta e nove 
reais e dez centavos). 

6.1.1. 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, 

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

contratado. 

6.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

7.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 04/12/2014 e 

encerramento em 03/12/2015. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

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" flea condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigagoes assumidas. 

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

pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o 

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

Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovagdo da 

regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 
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8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificard, 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 retencao 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 retencao tributaria quanto aos impostos e 

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

condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento 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 Credit°, mediante 

deposit° em conta corrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 

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

ordem bancaria para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE nao se responsabilizard 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 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 = fndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula; 

I 	(6 / 100) 

365 

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

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIOES DE RECEBIMENTO DO OBJET0 

9.1. As entregas dos materiais deverao ser feitas em ate 24 (vinte e quatro) horas 

mediante solicitagao do Municipio, apes requerimento da Secretaria Municipal 

solicitante, que sera elaborado conforme o cronograma deste edital. 

9.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informagOes: 

a) Identificagao dos materiais a serem adquiridos; 

b) Local de entrega dos materiais 
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c) Quantidade dos materiais a serem adquiridos; 

d) Prazo para a entrega dos materiais; 

e) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

9.3. 0 Requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que 

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa 

vencedora do certame. 

9.4. Todos os requerimentos de aquisicao, provenientes da Secretaria participante, 

deverao ser anexados ao Processo LicitatOrio.  

9.5.  Quando a entrega dos materiais for concluida, cabera a CONTRATADA apresentar 

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

competira, no prazo de ate 05 (cinco) dias, a verificagao dos materiais entregues, para 

fins de recebimento definitivo. 

9.5.1. 0 recebimento definitivo tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

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

9.6. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais entregues, 

por mein de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo recebimento, corn a finalidade de verificar a adequagao dos materiais e 

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

necessarios. 

9.6.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 

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

pendencias verificadas. 

9.6.2. 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 execuedo ou materiais empregados, cabendo a 

fiscalizagao nao atestar o ultimo e/ou Unico recebimento dos materiais ate que sejam 

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

Recebimento Definitivo. 

9.7. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca 

por outro sem defeito, ou de acordo corn o Anexo 01, sob pena de serem aplicadas as 

sangoes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de 

troca. 

9.7.1. Na hipOtese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado 

tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 2 

(dois) dias anteriores a exaustao do prazo. 

9.7.2.0 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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CLAUSULA DECIMA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente aquisicao correrdo a conta de recursos 

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

abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercicio da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Conta da despesa 
2014 340 05.001.04.122.0402.02023 000 
2014 640 07.001.12.361.1201.02102 000 
2014 650 07.001.12.361.1201.02102 103 
2014 660 07.001.12.361.1201.02102 104 
2014 950 07.001.12.365.1202.02118 000 
2014 962 07.001.12.365.1202.02118 104 
2014 1170 07.002.27.812.2701.02272 000 
2014 1330 08.001.26.782.2601.02262 000 
2014 1430 08.002.15.452.1501.02154 000 
2014 2370 11.001.08.244.0801.02041 000 
2014 2890 12.001.22.661.2201.02222 000 

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

exercicio subsequente correrdo a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO  

11.1. A fiscalizagdo do presente Contrato sera exercida por urn representante da 

Administragdo, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao 

do contrato e de tudo dare. ciencia a Administragao. 

11.1.1.0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 

acompanhamento e controle da exeeugdo do contrato. 

11.2. A fiscalizagdo 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 redibithrios, ou emprego de material 

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

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

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

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

com a exeeugdo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 

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

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 

as providencias cabive is . 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE 

12.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-do 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 
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acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial 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). 

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

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

prorrogagao, respeitarse-a o indice INPC/IBGE para a atualizacao dos valores. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRAOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS  

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

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

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

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

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

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

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

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 edital, 

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 execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

15.5. 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. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  

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 
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Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICACAO  

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 iatil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 

sua conta. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 

18.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem 

ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga 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. 

Testemunhas: 

44111111110 
4101/.:Gabriel Felipe Cipriani 

CPF: 084.726.089-56 

CASSIANO R 	CHENCKEL 
SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA 
EPP 
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CONTRATO N° 254/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 
o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 
a Empresa COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 85.472.967/0001-29, situada a AV RIO GRANDE DO SUL, 1523 -
CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, Capanema/PR, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)NELSON JUNIOR KRAEMER, inscrito no CPF 
n°971.410.629-04, 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 
licitagdo realizada na modalidade Convite N° 049/2014, que fazem parte integrante 
deste instrumento, mediante as clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO 

NAS CANTINAS DAS REPARTIOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrigao, o Edital da 

CARTA CONVITE N° 049/2014, corn seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO.  

2.1-  Os materiais do presente certame deverao ser fornecidos parceladamente conforme 

requerimentos baseados no cronograma elaborado pela Secretaria de Administragao. 

3. CLAUSULA TERCEIRA-  DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO  DE 

ENTREGA DOS OBJETOS  

3.1. 0 objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 
Item Descricao do produto/servico Marca do 

produto 
Unidade deQuantida 
medida de 

Prego 
unitario 

Prego total 

1 ACUCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE 
ORIGEM VEGETAL, CONTENDO 
SACAROSE DE CANA-DE-ACUCAR. 
DEVE, NO MOMENTO DA ENTREGA 
ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE 
PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, 
VEDADO HERMETICAMENTE. DEVE 
ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, 
PRAGAS, LARVAS E UMIDADE. 

ALTO 
ALEGRE 

PCT 300,00 3,96 1.188,00 

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

CAPANEMA - PR 



Prefeitura NiunicipaC de 
Capanema 

4 2 " 

DEVERA APRESENTAR VALIDADE 
MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 
FORNECIMENTO: PACOTES DE 2 KG. 

4 CAFE SOLOVEL INSTANTANEO 
GRANULADO, ACONDICIONADO EM 
FRASCOS DE VIDRO COM 200G, COM 
ASPECTO, COR, AROMA E SABOR 
CARACTERISTICOS, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. 
EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA 
COM TODAS AS INFORMACOES 
NECESSARIAS E SELO ABIC. 

NESTLE UN 150,00 9,96 1.494,00 

5 CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO 
A VACUO, TORRA CLASSICA COM 
500G. 

MELLITA PCT 400,00 9,96 3.984,00 

8 COADOR DE PAPEL 103 COM 30 UN. BRIGITTA CX 150,00 3,88 582,00 
11 FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARRAO 

EMBALAGEM COM 2 UNIDADES 
NOVO 
HORIZON 
TE 

EMB 150,00 1,85 277,50 

12 KIT PARA CHIMARRAO COM 15G. CLAUS 
MENTOS 

PCT 250,00 2,29 572,50 

13 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, 
LEITE HOMOGENEIZADO SUBMETIDO, 
DURANTE 2 A 4 SEGUNDOS, A UMA 
TEMPERATURA ENTRE 130°C E 150°C, 
MEDIANTE UM PROCESSO TERMICO 
DE FLUX() CONTINUO, 
IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA 
TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E 
ENVASADO SOB CONDICOES 
ASSEPTICAS EM EMBALAGENS 
ESTEREIS E HERMETICAMENTE 
FECHADAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR 
INTEGRA, SEM ESTUFAMENTOS, SEM 
AMASSADOS E SUJIDADES. 
FORNECIMENTO: EMBALAGEM 
TETRAPAK DE 1 LITRO. 

TERRA 
VIVA 

L 450,00 2,95 1.327,50 

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

Prefeitura Municipal. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condigoes, no prazo e locais indicados 

pela Administragdo, em estrita observancia das especificagoes do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicacoes da 

marca, fabricante e prazo de garantia; 

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

usuario, com uma versa() em portugues, e da relacao da rede de assistencia tecnica 

autorizada; 

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

artigos 12, 13, 18 e 26, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
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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 Referenda, o produto com avarias ou defeitos; 
4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao 
objeto da presente licitacao; 
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 execugao do contrato, em compatibilidade com as 
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitacao e qualificagao exigidas na 
licitagdo; 
4.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que este 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, 
prestagao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao 
do contrato. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
5.1.1. Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local, data e horario; 
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente corn 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. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  
6.1. 0 valor do contrato e de R$ 9.425,50 (Nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 
cinqUenta centavos). 
6.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias cliretas 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. 

17. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 
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7.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 04/12/2014 e 

encerramento em 03/12/2015. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

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 ficard pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar sea 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 impostos e 

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

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 

deposit° em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 

8.7. Sera 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 dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 

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

aplicando-se a seguinte formula: 

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

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

I 	(6 / 100) 

365 

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

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

CLAUSULA NONA - DO PRAZO E CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. As entregas dos materiais deverao ser feitas em ate 24 (vinte e quatro) horas 

mediante solicitagao do Municipio, apes requerimento da Secretaria Municipal 

solicitante, que sera elaborado conforme o cronograma deste edital. 

9.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informagoes: 

a) Identificagao dos materiais a serem adquiridos; 

b) Local de entrega dos materiais; 

c) Quantidade dos materiais a serem adquiridos; 

d) Prazo para a entrega dos materiais; 

e) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

9.3. 0 Requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que 

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhard o respectivo pedido a empresa 

vencedora do certame. 

9.4. Todos os requerimentos de aq_uisican, provenientes da Secretaria participante,  

deverao ser anexados ao Processo LicitatOrio.  

9.5.  Quando a entrega dos materiais for concluida, cabera a CONTRATADA apresentar 

comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da CONTRATANTE, a qual 

competira, no prazo de ate 05 (cinco) dias, a verificagao dos materiais entregues, para 

fins de recebimento definitivo. 

9.5.1. 0 recebimento definitivo tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

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

9.6. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais entregues, 

por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo recebimento, corn a finalidade de verificar a adequacao dos materiais e 

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

necessarios. 

9.6.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 

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

pendencias verificadas. 

9.6.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificar m vicios, 
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defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a 

fiscalizagao nao atestar o Ultimo e/ou Alnico recebimento dos materiais ate que sejam 

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

Recebimento Definitivo. 

9.7. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca 

por outro sem defeito, ou de acordo corn o Anexo 01, sob pena de serem aplicadas as 

sangoes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de 

troca. 

9.7.1. Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado 

tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 2 

(dois) dias anteriores a exaustao do prazo. 

9.7.2.0 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). 

9. CLAUS ULA DECIMA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente aquisigao 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 recurs() 
2014 340 05.001.04.122.0402.02023 000 
2014 640 07.001.12.361.1201.02102 000 
2014 650 07.001.12.361.1201.02102 103 
2014 660 07.001.12.361.1201.02102 104 
2014 950 07.001.12.365.1202.02118 000 
2014 962 07.001.12.365.1202.02118 104 
2014 1170 07.002.27.812.2701.02272 000 
2014 1330 08.001.26.782.2601.02262 000 
2014 1430 08.002.15.452.1501.02154 000 
2014 2370 11.001.08.244.0801.02041 000 
2014 2890 12.001.22.661.2201.02222 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. 

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAcA0 

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

Administragao, ao qual competird dirimir as dirvidas 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 necessa'a1/4 para o / 

acompanhamento e controle da execugao do contrato. 
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11.2. A fiscalizagdo de que trata esta clausula rid° exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, ndo implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade corn 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 execugdo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 
as providencias cabiveis. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  
12.1. Eventuais alteragoes contratuais regerse-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
12.1.1. 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 da contratagdo. 
12.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
12.1.3. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada tido deu causa 
prorrogagdo, respeitarse-a o indice INPC/IBGE para a atualizacao dos valores. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANcOES 
ADMINISTRATIVAS  
13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. 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 reparagao. 

15. 'CLAUS-CM:A. DECIMA QUINTA - DA RESCIS -AO CONTRATUAL 
15.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 22 
do edital. 
15.2. Os casos da rescisdo contratual sera° formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 
15.3. A reseisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
15.4. Quando a rescisdo ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, dedital, .us 

1. 
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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 indenizagoes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do 

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

previstas neste instrumento. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS  

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. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICAQA.0 

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 ail do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 

sua conta. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO  

18.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem 

ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga 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. 
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NICIPIO DE CAPANEMA - PR 

Municipio de Capanema — PR 
Setor de Lioitacries 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 254/2014, que entre si 
celebram de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA 
e de outro lado a empresa COMERCIO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, 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 n0  990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
KRAEMER LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a AV RIO GRANDE DO SUL, 
1523 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, inscrita no CNPJ sob o n0  
85.472.967/0001-29, neste ato por seu representante legal, NELSON JUNIOR KRAEMER, 
CPF:971.410.629-04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes subsequentes, ajustam o 
presente Contrato, ern decorrencia do Edital Convite n° 049/2014, mediante as seguintes 
clausulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado ern 04/12/2014, objeto do Edital de 
licitagao, Modalidade Convite n.0  049/2014, entre as partes acima identificadas, para 
AQuisigAo DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO DAS REPARTICoES 
PUBLICAS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, aditiva-se o presente 
contrato para mais 04 (quatro) meses, baseado no Parecer Juridico n° 168/2015, devido 
ao saldo positivo existente, visando a aquisigao de todos os itens em sua totalidade. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cl6usulas do contrato originario, nao atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

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



Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitafees 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 255/2014, que entre si  
celebram de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a empresa SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA -
EPP. 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, 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 SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP, pessoa 
juridica de direito privado, situada a R ALAGOAS, 450 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA 
CRUZ, inscrita no CNPJ sob o no 78.693.421/0001-32, neste ato por seu representante 
legal, CASSIANO ROBERTO SCHENCKEL, CPF:024.916.959-28 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas 
alteragoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorr8ncia do Edital Convite 
n° 049/2014, mediante as seguintes clausulas e condiceies. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 04/12/2014, objeto do Edital de 
licitag5o, Modalidade Convite n.0  049/2014, entre as partes acima identificadas, para 
AQUISIcA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO DAS REPARTICOES 
PUBLICAS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, aditiva-se o presente 
contrato para mais 04 (quatro) meses, baseado no Parecer Juridic° n° 168/2015, devido 
ao saldo positivo existente, visando a aquisicao de todos os itens ern sua totalidade. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato origin6rio, n3o atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

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

Capanema - PR, 03/12/2015. 
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