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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIQOS 

Contraton0 014/2016 
Processor!0 032/2015 

Pelo presente instrumento particular, o CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO 
PARANA, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ n° 76.693.886/0001-68, com sede e foro nesta capital, 
situado a Rua Presidente Rodrigo Otavio, 1296, Bairro Hugo Lange, neste ato representado pelo seu 
Presidente Arnaldo Zubioli, RG n° 782.574 - 9, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa 4L 
SERVICOS E MANUTENCOES LTDA ME com sede em Curitiba - PR, situada a Avenida Joao Gualberto, 
1881, Bairro Juveve, inscrita no CNPJ n° 18.109.989/0001-31, daqui por diante denominada apenas 
CONTRATADA, representada neste ato por Rodrigo Marcus Dias Luiz, portador do RG n° 5.893.635-9 e 
CPF n° 018.334.069-82, acordam celebrar o presente contrato, de conformidade com Lei n° 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, disposicoes de 
Direito Privado e sob clausula e condicoes e obrigacoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente licitacao tern por objeto a contratacao de pessoa juridica especializada para construcao de 
rampa de acessibilidade para deficientes em alvenaria, atendendo a legislagao e normas vigentes (NBR 
9050), bem como o fornecimento de materiais, mao de obra para a execucao dos servicos e a implantacao 
de seus acessorios como corrimao duplo em estrutura metalica, piso tatil e sinalizacao, na sede do 
Conselho Regional de Farmacia do Parana - CRF-PR. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DO HORARIO PARA EXECUQAO DOS SERVIQOS E DO PRAZO 
PARA A ENTREGA DO OBJETO 
2.1. Os servicos deverao ser executados na sede do Conselho Regional de Farmacia do Estado do Parana 
- CRF-PR, a Rua Presidente Rodrigo Otavio, 1296 - Bairro Hugo Lange - Curitiba - PR. CEP 80040-452. 
2.2. A empresa contratada devera se programar para realizar os deslocamentos necessarios de sua equipe 
para efetuar o trabalho na sede do CRF-PR, devendo todas essas despesas ja estar incluidas no seu custo 
total. O CRF-PR nao sera responsavel por nenhum tipo de ressarcimento desse tipo de despesas. 
2.3. Prazo para execucao dos servigos sera de no maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da 
expedicao da Ordem de Execucao Oficial com a devida confirmacao de recebimento. 
2.4. Os servigos deverao ser realizados de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas. 
7~ Os prazos previstos no item 2.3 poderao ser prorrogados mediante solicitacao por escrito, devidamente 
justificada, com antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas do termino da realizacao de cada etapa. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO ELEMENTO DA DESPESA 
3.1. A despesa resultante deste contrato correra a conta do elemento 6.2.2.1.02.01.01.001 - Obras em 
Andamento. 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O CONTRATANTE pagara pelo servico objeto do presente contrato a importancia de R$ 16.579,99 
(dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme proposta de precos 
da CONTRATADA vinculada ao processo licitatorio de referenda. 
4.2. O pagamento sera realizado em tres etapas, da seguinte forma: 
4.2.1. 25% apos assinatura do contrato; 
4.2.2. 25% apos 10 (dez) dias do inicio da obra, contados a partir do inicio de execucao cujo termo sera 
emitido pelo CONTRATANTE; 
4.2.3. 50% apos a conclusao da obra quando todas as obrigacoes assumidas estiverem cumpridas de 
acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado quando da assinatura do contrato, bem como 
mediante Termo de Entrega Definitivo emitido pela CONTRATANTE com as devidas consideracoes acerca 
do cumprimento integral do contrato. 
4.3. TODOS os pagamentos serao realizados ate o 7° (setimo) dia util apos a emissao da nota fiscal relativa 
a cada etapa, devidamente certificada junto ao departamento financeiro, na sede d/3 CRF-PR em 
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Curitiba/PR. A nota fiscal devera ser emitida pela propria contratada e obrigatoriamente devera confer o 
numero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e da proposta de prego, devendo 
ser apresentada ate o ultimo dia util do mes de referenda; 
4.3.1. Deverao ser discriminados na nota fiscal os valores referentes a prestagao de servigos e os valores 
referentes a aquisigao de material para fins de retengao e recolhimento dos tributos pertinentes (INSS e 
ISS); 
4.3.2. O documento fiscal respectivo nao podera confer emendas, rasuras, acrescimos ou entre linhas, 
devendo nela constar, alem de seus elementos padronizados, o seguinte: 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA. CRF/PR. 
RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO, 1296 - HUGO LANGE - CURITIBA/PR 
CNPJ N.° 76.693.886/0001-68; 
4.3.3. Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o CONTRATANTE, a seu exclusivo 
criterio, podera devolve-las a CONTRATADA, para as devidas corregoes, ou aceita-las, corrigindo a parte 
que julgar indevida. Na hipotese de devolugao, as faturas serao consideradas como nao apresentadas, para 
fins de atendimento as condigoes contratuais. 
4.4. Caso a empresa vencedora nao seja optante pelo sistema simplificado de impostos (SIMPLES) estara, 
na oportunidade do pagamento, sujeita a retengao na fonte dos valores correspondent.es ao Imposto de 
Renda, Contribuigao Social sobre o lucro e as contribuigoes a COFINS e ao PIS/PASEP, nos termos do 
artigo 34 da Lei 10.833/2003 e da Instrugao Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 1540/2015. 
4.5. A criterio da CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dividas de 
responsabilidade da CONTRATADA, para com a CONTRATANTE, relativas a multas que Ihes tenham sido 
aplicadas em decorrencia da irregular execugao contratual ou para ressarcimento de eventuais danos 
ocasionados e assumidos pela contratada. 
4.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido gera a 
CONTRATADA, o direito a atualizagao financeira desde a data final do periodo de adimplemento ate a data 
do efetivo pagamento, tendo como base a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos 
devidos a Fazenda Nacional, pro rata tempore-die. 
4.7. Os pregos serao fixos e irreajustaveis durante o periodo contratual. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO 
5,1. O presente contrato de prestagao de servigos tera vigencia a contar da publicagao de seu extrato na 
Imprensa Oficial, durante o periodo necessario para a prestagao dos servigos contratados, inclusive em 
relagao ao acompanhamento da obra, ate sua conclusao, sendo respeitado o exercicio financeiro. 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA 
6.1. DA CONTRATADA - obriga-se a CONTRATADA a: 
6.1.1. Responsabilizar-se pela gestao da mao de obra necessaria e qualifrcada para a realizagao dos 
servigos objeto deste termo de referenda; 
6.1.2. Os empregados da CONTRATADA nao terao, em hipotese alguma, relagao de emprego com a 
CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as obrigagoes sociais, 
trabalhistas e fiscais; 
6.1.3. Responder pessoai, direta e exclusivamente pelos reparos decorrentes de acidentes de trabalho 
ocorhdos durante a execugao dos servigos contratados, bem como pelos danos pessoais ou materials 
causados por seus empregados a CONTRATANTE ou a terceiros, ocorhdos nos locais de trabalho; 
6.1.4. Cuidar para que os seus empregados designados para a execugao dos servigos contratados para 
execugao dos servigos deste termo de referenda zelem pelo patrimonio desta instituigao; 
6.1.5. Designar preposto com amplos poderes para representa-la formalmente durante a prestagao dos 
servigos, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato; 
6.1.6. O preposto designado devera deixar enderegos, telefones (fixo e celular) e telefax com o fiscal do 
servigo, devendo atender aos chamados da CONTRATANTE, no prazo maximo de 2 (duas) horas, com a 
finalidade de ser contatado sempre que necessario, como por exemplo em fungao de emergencies com 
pessoai ou entao porfalta ou substituigao de materiais. 
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6.1.7. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, disponibilizando todos os equipamentos 
e mao de obra necessarios; 
6.1.8. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte 
desta, qualquer empregado cuja atuagao, permanencia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatorios; 
6.1.9. Reparar, corrigir, remover e refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos em que se 
verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da ma execugao; 
6.1.10. Indenizar a CONTRATANTE, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avahas, extravtos e 
inutilizagao de objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes da execugao dos servigos objeto 
deste termo de referenda; 
6.1.11. Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtornos para 
a CONTRATANTE, devendo para tanto, programar a sua execugao em conjunto com o Setor de Compras; 
6.1.12. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevengao de acidentes 
no desempenho dos servigos; 
6.1.13. Cuidar para que os seus empregados designados para a execugao dos servigos contratados neste 
V TIO de referenda comparegam para tal, munidos de equipamentos protegao individual - EPI's e 
equipamentos de protegao coletiva - EPC's, sob pena de serem impedidos de realizar os servigos na falta 
dos mesmos. Neste caso, nao sera permitida a CONTRATADA computar este evento como horas 
trabalhadas, nao gerando onus a CONTRATANTE; 
6.1.14. Proceder a limpeza e a retirada de entulhos dos locais de trabalho, apos a execugao de servigos; 
6.1.15. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte da CONTRATANTE, bem como prestar 
todos os esclarecimentos que forem solicitados, assim como atender prontamente as reclamagoes 
formalizadas; 
6.1.16. Informar ao gestor do contrato, para efeito de controle de acesso as dependencias dos imoveis da 
CONTRATANTE, o nome, os respectivos numeros da carteira de identidade e da matricula de todos os 
empregados a serem alocados na prestagao do servigo; 
6.1.17. Fornecer, alem de uniforme, equipamentos de protegao individual - (EPI's) e coletivos (EPC's) a 
todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de seguranga em vigor; 
6.1.18. Arcar com o transporte de pessoai e de todo o equipamento necessario a execugao dos servigos; 
6.1.19. Nao vincular sob hipotese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento 
efetuado pela CONTRATANTE; 
6.1.20. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal/1988, quanto a proibigao de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
r^-esseis anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
6. i.21. Retirar do canteiro da obra os materials nao especificados ou rejeitados pela fiscalizagao; 
6.1.22. Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possivel, evitando-se choques, pancadas 
ou quebras, os varios materials a empregar no servigo, sendo que aqueles sujeitos a danos por agao da luz, 
calor, umidade ou chuva serao guardados em ambientes adequados a sua protegao, ate o momento de sua 
utilizagao; 
6.1.23. Tomar as providencias necessarias para que, sempre que a utilizagao do servigo depender de 
aprovagao de outras entidades (concessionaries de abastecimento eletrico, de agua e de gas e de servigos 
de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, etc.), esta aprovagao seja obtida em tempo habil, para nao 
atrasar o inicio da utilizagao, que coincidira com a entrega do servigo, cabendo-lhe, ainda, providenciar as 
vistonas, testes e aprovagoes de entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e 
emolumentos correspondentes; 
6.1.24. Nao transacionar ou transferir a terceiros quaisquer direitos decorrentes do presente instrumento, 
para que nao haja, em nenhuma hipotese, protestos de titulos contra a CONTRATANTE, em decorrencia da 
negociagao da CONTRATADA com bancos e outros agentes financeiros, dos instrumentos contratuais 
emitidos pela CONTRATANTE; 
6.1.25. Recolher a favor da CONTRATANTE as importancias referentes as multas que Ihe forem aplicadas 
ou as indenizagoes devidas, sob pena de serem descontadas dos pagamentos ou da garantia constituida, 
se for o caso, tendo direito a previa e ampla defesa; 
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6.1.26. Corrigir as falhas ou substituir os materiais dentro do prazo que Ihe forfixado pela FISCALIZACAO 
qualquer parcela dos servigos e/ou fornecimentos rejeitada pela CONTRATADA, sob pena de incidir nas 
penalidades previstas neste contrato; 
6.1.27. Nao utilizar as instalagoes em reforma ou construgao, como vestiario ou dormitbrio de funcionarios 
da CONTRATADA, bem como nao permitir o uso da area comum do predio, bancos ou calgadas como local 
de descanso ou refeigoes; 
6.1.28. Nao permitir que pernoitem na obra funcionarios da CONTRATADA; 
6.1.29. Apresentar a Fiscalizagao a cbpia da ficha de acidente de trabalho em conformidade com a Norma 
Reguladora n° 32 da Portaria n° 3214, de 08/06/78 do MTPS, conforme a Lei Federal n° 6514, de 22/12/77, 
copia da Comunicagao de Acidente de Trabalho - CAT e mensalmente os dados estatisticos de acidente de 
trabalho, havendo ou nao ocorrencias no interior da Entidade; 
6.1.30. Manter-se durante toda a execugao do presente Contrato em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas neste instrumento, incluindo todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas pela lei, 
conforme previstas no inciso XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes; 
6.1.31. Entregar os servigos completos e em condigoes de utilizagao plena. Ficara a cargo da 
CONTRATADA qualquer servigo ou material necessario para a perfeita execugao dos servigos, mesmo 
quando nao expressamente indicados nas especificagoes. Somente quando expressamente excluidos, tais 
materiais ou servigos imprescindiveis a utilizagao deixarao de constituir obrigagao contratual; 
6.1.32. Responder durante o prazo irredutlvel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho e dos 
materiais empregados; 
6.1.33. Aceitar nas mesmas condigoes os acrescimos ou supressoes de fornecimento que se fizerem 
necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato, na forma da lei; 
6.1.34. Encaminhar a CONTRATANTE cronograma e outros elementos informativos relativos aos servigos 
contratados; 
6.1.35. Cumprir fielmente todas as obrigagoes previstas e decorrentes do edital de licitagao concernente a 
este procedimento licitatorio; 
6.1.36. Indicar pelo menos 01 (urn) profissional habilitado, podendo ser engenheiro civil e/ou arquiteto e/ou 
tecnico de areas afins a construgao civil devidamente inscrito junto ao conselho de classe competente, o 
qual sera o responsavel tecnico e assumira pessoai e diretamente a execugao dos servigos contratados, 
devendo comprovar, perante a contratante, o vinculo trabalhista com a contratada, atraves de apresentagao 
de Contrato de Prestagao de Servigos, Carteira de Trabalho ou, ainda, em sendo proprietario, Contrato 
Social quando solicitado pela CONTRATANTE; 
6.1.37. Prestar os servigos com eficiencia, competencia, diligencia, cumphndo o estabelecido no objeto do 
contrato; 
6.1.38. Cumprir fielmente as obrigagoes relacionadas no edital e seus anexos; 
6.1.39. Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer problemas relacionados a execugao do 
contrato; 
6.1.40 Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessarios a execugao dos servigos, utilizando sua 
infraestrutura propria; 
6.1.41. A aceitar nas mesmas condigoes contratuais os acrescimos ou supressoes de fornecimento que se 
fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato; 
6.1.42. Manter durante toda a vigencia da contratagao compatibilidade com as obrigagoes assumidas, as 
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE, por sua vez, obriga-se a: 
7.1.1. Proporcionar a CONTRATADA todas as condigoes necessahas ao pleno cumprimento das obrigagoes 
decorrentes deste contrato; 
7.1.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condigoes estabelecidas neste contrato; 
7.1.3. Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar o contrato; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, bem como atestar nas notas fiscais e faturas, a 
efetiva prestagao dos servigos, por meio de representante especialmente designado; 
7.1.5. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 
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CLAUSULA OITAVA - DAS SANQOES ADMINISTRATES 
8.1. Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora na execugao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, a contratada estara sujeita as 
seguintes sangoes administrativas, garantida previa defesa: 
I -Advertencia; 
II - Multas: 
a) de 1% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega do objeto, limitados a 
10% (dez por cento) do mesmo valor; 
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infragao a qualquer clausula ou condigao do 
contrato, nao especificada na alinea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia; 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicataria em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a 
sua celebragao, nos prazos e condigoes estabelecidas neste Edital; 
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do periodo de vigencia do contrato, contados da ultima 
prorrogagao, no caso de rescisao do contrato por ato unilateral da administragao, motivado por culpa da 
P"*itratada, garantida defesa previa, independentemente das demais sangoes cabiveis. 
In - Impedimento de licitar e contratar com a Uniao e, se for o caso, descredenciamento do SICAF, pelo 
prazo de ate cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominagoes legais, a licitante que: 
a) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao assinar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentagao exigida no edital; 
c) Apresentar documentagao falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto; 
e) Nao mantiver a proposta; 
f) Faihar ou fraudar na execugao do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidoneo; 
h) Fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal. 
8.2. As sangoes serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
8.3. No processo de aplicagao de sangoes, e assegurado o direito ao contraditbrio e a ampla defesa, 
facultada defesa previa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da respectiva intimagao. 
8.4. O valor das multas aplicadas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificagao. Se o valor nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que 
a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da CONTRATADA o valor 
f ido sera cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
8.5. As sangoes previstas nos incisos I e III do subitem 8.1, poderao ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II. 

CLAUSULA NONA- DAS HIPOTESES DE RESCISAO 
9.1. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administragao, ou por acordo entre as 
partes, nas hipbteses contempladas nos incisos I e II do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e demais casos 
previstos em lei. 
9.2. Por estrita conveniencia da administragao o presente instrumento podera ser rescindido a qualquer 
tempo por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelagao judicial e, conforme os Artigos 
77 e 78 da Lei n° 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA neste ato, os direitos da Administragao no caso 
de rescisao Administrativa, conforme Artigos 55, IX combinado com o Artigo 77 da Lei n° 8.666/93 
9.3. Constituem ainda motivos para a rescisao do contrato o seguinte: 
a) a inexecugao total ou parcial do contrato; 
b) o nao cumprimento das clausulas contratuais; 
c) o cumprimento irregular das clausulas contratuais; 
d) o atraso injustificado do inicio do servigo; 
e) a paralisagao do servigo sem justa causa; 
f) a decretagao de falencia ou a dissolugao da sociedade; 
g) a alteragao social ou modificagao da finalidade ou estrutura da empresa; 
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h) razoes de interesse publico, de alta reievancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 
i) O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo nos casos 
especificados no inciso XV do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
j) a ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva a execugao deste o 
contrato. 
9.3. Para a execugao do contrato, ou nos acasos de omissao, aplicar-se-a a lei 8.666/93 e suas alteragoes 
e, subsidiariamente, as disposigoes da legislagao civil em vigor. 
9.4. A nulidade do procedimento licitatorio induz a do Contrato, ressaltando o disposto no caput do Art. 59 
da Lei n° 8.666/93 e alteragoes. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 
10.1. O descumprimento de quaisquer das clausulas aqui pactuadas ensejara justo motivo para a rescisao 
contratual, ficando a parte que a ela nao tiver dado causa, obrigada, caso necessario faze-lo pela via 
judicial, ao pagamento das custas judiciais e honorarios advocaticios na razao de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenagao. _y 

CLAUSULA DECIMA PRIME1RA- DA SUBCONTRATACAO 
11.1. E vedada a CONTRATADA a subcontratagao, a cessao ou a transferencia total ou parcial do contrato, 
sendo nulo ou pleno direito qualquer ato nesse sentido, alem de constituir infragao passivel de penalidade 
contratual. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO AGENTE EXECUTOR 
12.1. Fica nomeado o Sr. SERGIO SATORU MORI como agente executor do presente contrato, nos termos 
do artigo 67 da Lei 8.666/93. 
12.2. Fica designado o Sr. Walkir Costa como fiscal da obra de construgao da rampa de acessibilidade no 
CRF-PR, sendo responsavel pelo acompanhamento da execugao dos servigos, provendo instalagoes 
adequadas e outros elementos que se fizerem necessarios para a consecugao do contrato, responsavel 
ainda pelo agendamento de reunioes e demais comunicagoes que se fizerem necessario. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOSIQOES GERAIS 
13.1. A CONTRATADA, na vigencia do contrato, sera a unica responsavel perante terceiros, pelos atos 
praticados pelo seu pessoai e pelo uso dos equipamentos, de sua inteira responsabilidade todos os seguros 
necessarios, inclusive aos relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos ^ 
materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 
13.2. A CONTRATADA tern pleno conhecimento dos elementos constantes deste contrato, dos locais e de 
todas as condigoes gerais e peculiares dos servigos a serem executados, nao podendo invocar nenhum 
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO 
14.1. Fica eleito o foro Justiga Federal da Subsegao Judiciaria Federal de Curitiba como unico e competente 
para processar qualquer questao oriunda deste contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - NORMAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 
15.1. Vincula-se ao presente contrato o ato convocatorio, a proposta, as especificagoes cumpridas e os 
elementos que as acompanham, cujas disposigoes devem ser integralmente atendidas, mesmo que aqui 
nao tenham sido reproduzidas ou contempladas. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
16.1. Dedaram as partes que este contrato corresponde a manifestagao final, completa e exclusiva do 
acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos anteriores, verbais ou escritos, 
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bem como todas as demais comunicagoes anteriores, vinculando-se ao procedimento licitatorio n° 032/2015, 
seus anexos e a proposta da contratante que instruem o procedimento licitatorio respective 

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiga, na presenga das duas testemunhas que tambem 
o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive contra terceiro. 

Curitiba, 19 de fevereiro de 2016. 

Qj^ 
:DO ZUBIOLI - CONTRATANTE 

CONSELH0-RET3JONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA-CRF/PR 

RODR466PMARCUS DIAS LUIZ - CONTRATADA 
4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA ME 

4\ 
TESTEMUNHAS: MM-W-lf-
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