
Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO n° 35/2019 PARA ARRECADACAO DA 
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE 
ILUMINACAO PUBLICA - CIP ENTRE A COPEL 
DISTRIBUICAO S.A. E 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.  

A COPEL DISTRIBUICAO S.A. sociedade por agOes, subsidiaria integral da Companhia Paranaense de Energia 
- COPEL, corn sede na Rua José Izidoro Biazetto n° 158, Mossungue, em Curitiba - PR, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ sob n.° 04.368.898/0001-06 e Inscricao Estadual n.° 90.233.073-99, 
doravante denominada COPEL DIS neste ato representada pelo seu Gerente da Divisao de Arrecadacao e 
Cobranca Leste, Sr. Evandro Luiz Zaclikevisc, portador do CPF n° 039.119.089-03 e de outro lado o MUNICIPIO 
DE CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ sob n° 75.972.760/0001-60, corn 
sede na Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP 85760-000, doravante denominado MUNICIPIO, 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Americo Belle, devidamente autorizado pela Lei do Municipio de 
Capanema, n° 945/2003 de 27/10/2003, celebram o presente Contrato mediante Processo de Inexigibilidade 
de Licitacdo n° 02/2019 corn amparo no Inciso II do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme justificativa 
anexa, o qual se regera pelas normas desse diploma legal e pelas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA  
Constitui objeto do presente, a contratagao da COPEL DIS, para arrecadar a Contribuicao para Custeio do 
Servico de Iluminacao P6blica, doravante denominada CIP, para o MUNICIPIO, nos termos estabelecidos na Lei 
municipal n° 945/2003 de 27/10/2003. 

CLAUSULA SEGUNDA  
A CIP sera incluida nas notas fiscais contas de energia eletrica dos consumidores/contribuintes, de forma 
destacada, corn base na Lei mencionada na Clausula Primeira. 

PARAGRAFO PRIMEIRO  
Fica a COPEL DIS desobrigada da cobranca da CIP em relagao aos consumidores/contribuintes que, por 
qualquer razao, deixarem de pagar as respectivas notas fiscais contas de energia eletrica, bem como para os 
consumidores que estiverem desobrigados do pagamento do consumo de energia eletrica, ou ainda quando nao 
houver necessidade de emissao regular da nota fiscal conta de energia eletrica. 

PARAGRAFO SEGUNDO  
Na ocorrencia de eventuais inadequacOes dos valores da CIP lancados, verificados nas revisoes de faturamentos 
ou a pedido do MUNICIPIO, a COPEL DIS efetuara a correcao devida, compensando as diferencas pagas "a 
maior" ou "a menor" nos faturamentos subsequentes dos consumidores/contribuintes. 

PARAGRAFO TERCEIRO  
Os procedimentos de compensacao de que trata o Paragrafo Segundo desta Clausula, serao inclusos no Extrato 
do Contrato de Iluminacao Publica a que se refere a clausula Quarts. 

CLAUSULA TERCEIRA 
Eventuais exclusOes da arrecadagao da CIP das notas fiscais contas de energia eletrica cleverer) ser objeto de 
solicitacao por escrito do MUNICIPIO, através de officio subscrito por autoridade competente, corn identificacao 
individualizada de cada beneficiario. 

CLAUSULA QUARTA  
O montante da arrecadacao mensal da CIP sera lancado pela COPEL DIS, em conta pr6pria a credit() do 
MUNICIPIO. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
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A COPEL DIS encaminhara mensalmente ao MUNICIPIO o Extrato do Contrato de Iluminagao POblica dos 
valores faturados e arrecadados da CIP, do valor da prestagao do servigo de arrecadag5o, bem como dos valores 
dos faturamentos provenientes do fornecimento de energia eletrica e dos servigos inerentes a Iluminag5o Publice. 

PARAGRAFO SEGUNDO  
0 credit° da CIP informado no Extrato do Contrato de IluminagAo Publica sera repassado mensalmente ao 
MUNICIPIO, mediante credit° em conta corrente bancaria especifica, o qual, mediante a sua constatagao, da 
plena quitag5o do valor repassado. 

PARAGRAFO TERCEIRO  
0 credit° que trata o Paragrafo Segundo desta Clausula, sera efetuado epos a quitagao das notas fiscais contas 
de energia eletrica, decorrentes do fornecimento de energia eletrica e outros servigos inerentes a Iluminag5o 
Pitlice, devendo ser descontados os encargos fiscais e bancarios que incidirem sobre o repasse e as eventuais 
devolugoes de valores aos consumidores/contribuintes, de que trata a Clausula Segunda, Paragrafo Segundo, 
do presente contrato. 

PARAGRAFO QUARTO  
0 debit° da CIP informado no Extrato do Contrato de Iluminag5o PUblica sera cobrado mensalmente pela COPEL 
DIS, mediante emissao e apresentagao da nota fiscal conta de energia eletrica, a qual devera ser quitada pelo 
MUNICIPIO ate o seu vencimento. 

PARAGRAFO QUINTO  
A n5o quitag5o dos debitos relativos ao fornecimento de energia eletrica e outros servigos inerentes a Iluminagao 
Pirblica, caracterizar-se-6 desinteresse por parte do MUNICIPIO na continuidade da arrecadagao realizada pela 
COPEL DIS, podendo este contrato ser rescindido e ser o MUNICIPIO inscrito no CADIN — Cadastro de 
Inadimplente da Secretaria de Estado da Fazenda — SEFA. 

CLAUSULA QUINTA 
0 servigo de arrecadagao da CIP sera desempenhado pela COPEL DIS sem onus para o 
MUNICIPIO.  

CLAUSULA SEXTA 
Competira exclusivamente ao MUNICIPIO a solugao de todas as pendencias administrativas ou judiciais, 
decorrentes do langamento da CIP nas notas fiscais contas de energia eletrica, bem como a devolugao de 
quaisquer valores arrecadados a esse titulo para os consumidores/contribuintes. 

CLAUSULA SETIMA  
0 consumo de energia eletrica da iluminag5o publica do MUNICIPIO sera faturado pela COPEL DIS, corn base 
nos criterios estabelecidos nos contratos especificos de fornecimento de energia eletrica, na legislagao e nas 
normas em vigor. 

CLAUSULA OITAVA 
A COPEL DIS encaminhara sem onus ao MUNICIPIO, sempre que solicitado, arquivos magneticos contendo os 
dados atualizados dos contribuintes da CIP cadastrados no territ6rio do MUNICIPIO, contendo nome, document° 
de identificagao (RG e CPF) se houver, enderego e valor da CIP, bem como relag5o de contribuintes, contribuintes 
inadimplentes, valores faturados e ou arrecadados, os quais sera° utilizados pelo MUNICIPIO para a finalidade 
exclusive de atualizag5o de sua base cadastral. 

CLAUSULA NONA 
0 MUNICIPIO encaminhara sem onus a COPEL DIS, sempre que solicitado, arquivos magneticos contendo os 
dados atualizados dos contribuintes de tributos municipals, corn indicag5o fiscal do im6vel e cadastro de novos 
logradouros, bem como suas alteragoes subseqUentes, os quais serao utilizados pela COPEL DIS para a 
finalidade exclusive de atualizagao de sua base cadastral. 

CLAUSULA DECIMA 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Americo Belle 
Prefeito Municipal de Cap nema 
CPF — 240.595.879-15 
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As partes cornprometem-se a tomar todas as providencias necessarias para a manutencao do sigilo dos dados 
cedidos de que tratam as Clausulas Oitava e Nona, responsabilizando-se pelo seu uso indevido. 

CLAUSULA ONZE  
0 presente Contrato tera vigencia de 05 (cinco) anos a partir da data da sua assinatura. 

PARAGRAFO PRIMEIRO  
Assegura-se as partes o direito de rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, sem que isso enseje o 
pagamento de indenizacao, nnediante previo aviso por escrito corn antecedencia minima de 60 (sessenta) dias 
da data pretendida para o seu encerramento. 

PARAGRAFO SEGUNDO  
A eventual abstencao, por qualquer uma das Partes, do uso das faculdades que Ihe sao asseguradas no presente 
Contrato, nao configurart renuncia definitiva dos seus direitos. 

CLAUSULA DOZE  
Fica a cargo do MUNICIPIO promover, as suas expensas, publicacao deste Contrato. 

CLAUSULA TREZE  
As partes elegem o foro da Comarca a qual pertence o MUNICIPIO, para dirimir qualquer pendencia relacionada 
corn este Contrato. E, por assim terem contratado, firmam o presente instrumento em 03 (fres) vias de igual teor, 
corn as testemunhas abaixo. 

Capanema, 31 de janeiro de 2019 
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hefe do Setor de Licitagoes 
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