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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 1088/2019, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.776.284/0001-09, com sede na AV. CANDIDO DE ABREU, 200  - CEP: 80530902 – Centro Cívico, na 
cidade de Curitiba/PR, doravante designado CONTRATADO, representado neste ato pelo senhor RAFAEL 
EUCLYDES DELGADO, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.925.369-54, portador de RG nº 9390390-0 IIPR-
PR, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente contrato em decorrência da dispensa de licitação nº 132/2019, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços visando a implantação do Núcleo de Pesquisa e 
Treinamento em Tecnologias Abertas – CTV-NUTAB, de acordo com as especificações abaixo:   
LOTE 01 -  IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO CVT-NUTAB 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70154 Elaboração de conteúdo para Workshops na cidade, 
para apresentação nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) para sensibilização sobre a operação 
do CVT_NUTAB e atração de alunos para 
participação no treinamento para o processo seletivo; 
Elaboração de conteúdos que deverão ser 
ministrados para processo seletivo, dentro das 
dependências do CVT-NUTAB, para alunos das IES 
que se envolverem com as iniciativas de pesquisa; 
Alinhar conhecimentos necessários a serem 
considerados para a execução de pesquisa vinculada 
as linhas de pesquisa propostas para as áreas de 
concentração. Conhecimentos estes descritos em 
artigos acadêmicos para apresentação de projeto 
com no mínimo seis páginas e no máximo 12 páginas 
de acordo com template padrão; Carta convite a ser 
utilizada junto às IES, para que seja apresentada aos 
alunos a iniciativa do CVT-NUTAB; Modelo para 
descrição de proposta para pesquisa. Conforme 
segue: 
Workshops Tecnológicos de Inovação.  
Eixo: Sensibilização e captação de pesquisadores 
para participação no processo seletivo do CVT – 
NUTAB.  
Ação: Aplicação de Workshop com carga horária de 
02 horas em 04 IES na cidade de Francisco Beltrão.  

4,00 SERVIÇO 500,00 2.000,00 

2 70155 Treinamentos aos alunos das IES para participação 
do processo seletivo no CVT – NUTAB. 
Eixo: Treinamento das metodologias de 
brainstorming, CANVAS e PITCH, para nivelamento 
de participantes nas linhas de pesquisa.  
Ação: 08 turmas de treinamento, com carga horária 
de 04 horas, com vagas para até 30 alunos por 
turma.  

8,00 SERVIÇO 1.000,00 8.000,00 

3 70156 Treinamentos aos alunos das IES para participação 
do processo seletivo Treinamentos aos alunos das 
IES para participação do processo seletivo Eixo: 
Treinamento de metodologia de pesquisa para 
desenvolvimento de artigo acadêmico para 
apresentação de projeto (critério para classificação 
dos pesquisadores). 

8,00 SERVIÇO 750,00 6.000,00 
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Ação: 08 turmas com carga horária de 02 horas e 
vagas para até 30 alunos por turma.  

 
TOTAL DO LOTE 01 

 
16.000,00 

Lote: 2 - SELEÇÃO DE PESQUISADORES - PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PESQUISADORES QUE 
ATUARÃO NA IMPLANTAÇÃO DO CVT-NUTAB, ASSIM COMO A RELAÇÃO DOS SELECIONADOS 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70157 Processo seletivo – 1ª Etapa.  Eixo: Classificação dos 
pesquisadores, a partir da avaliação de artigo 
acadêmico. Ação: Seleção dos candidatos na 
primeira etapa, com avaliação de artigo acadêmico 
com nota de corte e direcionamento de linha de 
pesquisa.  

1,00 SERVIÇO 6.000,00 6.000,00 

2 70158 Processo Seletivo – 2ª Etapa.  Eixo: Seleção final, 
pela avaliação do PITCH, de 10 pesquisadores que 
farão parte dos itens 3, 4, 5, 7 e 8 do presente termo 
de referência. 
Ação: Etapa final do processo seletivo, com 
avaliação da apresentação em formato de PITCH e 
divulgação dos pesquisadores selecionados.  

1,00 SERVIÇO 6.000,00 6.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 02 

 
12.000,00 

Lote: 3 - TREINAMENTO DOS PESQUISADORES PARA DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS - 
DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTOS AOS PESQUISADORES 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70159 Desenvolvimento de treinamento para 
pesquisadores.  Eixo: Capacitação de pesquisadores 
para realização de pesquisa aplicada.  
Ação: Treinamento Com carga horária de 60 horas 
para planejamento e documentação de um projeto, 
análise de viabilidade econômica de um projeto, 
especificação técnicas de projeto e gerenciamento de 
projetos.  

1,00 SERVIÇO 15.000,00 15.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 03 

 
15.000,00 

Lote: 4 - PLANO DE ATUAÇÃO DO CVT-NUTAB EM EVENTOS DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS 
ABERTAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PESQUISAS CORRENTES; ARTIGO EM REVISTA TÉCNICA, 
PARA APRESENTAR A INICIATIVA DO CVT-NUTAB 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70160 Plano de atuação em eventos, feiras e publicações.  
Eixo: Apresentação dos projetos de pesquisa em 
eventos, feiras tecnológicas e publicações do artigo.  
Ação: Ações de direcionamento para apresentação 
em eventos e publicação dos artigos das pesquisas 
desenvolvidas no CVT – NUTAB fiquem em 
evidência. Com Uma publicação e uma apresentação 
por projeto.  

4,00 SERVIÇO 4.000,00 16.000,00 

2 70161 Apresentação dos projetos em desenvolvimento para 
empresários locais. Eixo: Apresentação dos projetos 
em desenvolvimento para empresários locais, em 
reuniões da classe empresarial, associações e 
instituições de ensino. 
Ação: Promoção de 4 reuniões para Apresentação 
dos projetos em desenvolvimento.  

4,00 SERVIÇO 1.000,00 4.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 04 

 
20.000,00 

Lote: 5 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL PARA ORIENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS 
PESQUISAS E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COM PROPOSIÇÃO DE PLANO DE 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA EMPRESAS 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70162 Acompanhamento e monitoramento mensal para 
Orientação e validação das  pesquisas.  
Eixo: Orientação das pesquisas, para avaliar a 
validação e possíveis ajustes de sua aplicabilidade.  
Ação: Realizar o acompanhamento mensal do 
desenvolvimento das pesquisas, orientando os 

12,00 SERVIÇO 3.000,00 36.000,00 
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pesquisadores em relação à aplicabilidade dos 
projetos. Orientar a proposição de plano de 
transferência de tecnologia para empresas. Será 
realizado o acompanhamento das pesquisas do 6º ao 
18º mês, sendo documentado com um relatório 
mensal para cada pesquisa.  

 
TOTAL DO LOTE 05 

 
36.000,00 

Lote: 6 - TREINAMENTO PARA A PREPARAÇÃO DOS PESQUISADORES PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS QUE 
SERÃO REPASSADOS À COMUNIDADE 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70163 Desenvolvimento de treinamento para atuação dos 
pesquisadores na aplicação dos cursos. 
Eixo: Desenvolver competências e conhecimentos 
para capacitar os pesquisadores na aplicação dos 
cursos para a comunidade.  
Ação: Capacitar pedagogicamente e tecnicamente, 
com um Curso de 40 horas, os pesquisadores e 
estagiários para o desenvolvimento de cursos que 
atendam às necessidades da comunidade e 
multipliquem o conhecimento tecnológico adquirido.  

1,00 SERVIÇO 20.000,00 20.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 06 

 
20.000,00 

Lote: 7 - SISTEMATIZAÇÃO DA METODOLOGIA DOS CURSOS A SEREM REPLICADOS PELO CVT-NUTAB 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70164 Elaboração de conteúdos que deverão ser 
ministrados para formação de mão de obra na região 
de abrangência do CVT-NUTAB. A primeira turma 
deste processo terá os conteúdos ministrados pelo 
representante da contratada em conjunto com os 
pesquisadores do CVT-NUTAB. As turmas seguintes 
serão aplicadas exclusivamente pelos 
pesquisadores, que passarão a atuar paralelamente 
como multiplicadores do conhecimento adquirido, 
estagiários da interveniente. Conforme segue:  
Metodologia dos cursos a serem replicados.  
Eixo: Formar os conteúdos, de acordo com as linhas 
de pesquisa.  
Ação: Desenvolver os conteúdos de cursos, que 
atendam às necessidades da comunidade, para o 
desenvolvimento das tecnologias e estejam 
direcionados às linhas de pesquisa. (No mínimo um 
curso por linha de pesquisa).  

1,00 SERVIÇO 7.250,00 7.250,00 

2 70165 Operacionalização dos cursos.  Eixo: Aplicação dos 
cursos pela contratada. 
Ação: Desenvolvimento e aplicação da primeira 
Turma do processo por um representante da 
contratada.  

1,00 SERVIÇO 2.000,00 2.000,00 

3 70166 Operacionalização dos cursos.  Eixo: Aplicação dos 
cursos pelos pesquisadores.  
Ação: Aplicação dos cursos formatados, pelos 
estagiários (pesquisadores). (17 turmas para 
sensibilização + 144 oficinas). Será realizado 2 
cursos por mês, a partir do 9º mês de execução do 
projeto, para até 30 pessoas, e 16 oficinas de 
sensibilização em tecnologia aberta por mês, a partir 
do 9º mês da execução do projeto, para até 40 
alunos.  

17,00 SERVIÇO 750,00 12.750,00 

TOTAL DO LOTE 07 22.000,00 

VALOR TOTAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 141.000,00 

    
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao Processo de dispensa nº 132/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
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O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 
prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento do valor acordado no presente contrato será realizado de acordo com a execução dos 
serviços, no prazo de 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da respectiva Nota Fiscal, através 
de transferência eletrônica para a conta bancária do CONTRATADO indicada pela mesma.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de 
licitação nº 132/2019 e consequente contrato, são oriundos da receita MCTI – Centro Tecnológico/NUTAB- 
SICONV 824593/2015 – CONVÊNIO Nº 26/2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará o CONTRATADO das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte do CONTRATADO, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

752 05.002.19.573.2301.2009 1107 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
 
PARÁGRAFO NONO - O CONTRATADO deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da Contratada e da quitação da dívida Ativa da União.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

A implementação deverá ser efetuada conforme cronograma e demanda da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e de acordo com as metas descritas na cláusula primeira deste, 
no período de 18 (dezoito) meses, mediante nota de empenho. 
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Os serviços deverão ser realizados na sede da Unidade Permanente de Qualificação de Mão de Obra – 
UPMO, onde estão localizadas as salas do laboratório NUTAB, na Rua Buenos Aires, nº 20, no Miniguaçu, 
no Município de Francisco Beltrão – PR. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do presente termo é de 18(dezoito) meses. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE 
 
1 – DO CONTRATADO: 
 
a - Iniciar os serviços objeto deste contrato, após a solicitação, seguindo o cronograma da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e do NUTAB. 
 
b - Apresentar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, prazo máximo de 30 
(trinta) após a assinatura do contrato, a relação dos profissionais de cada item, contendo nome completo, 
formação, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 
 
c - Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho 
das atividades. 
 
d - Utilizar profissionais, quando no serviço, devidamente habilitados e identificados, conforme dispõem as 
normas em vigor. 
 
e - Cumprir os horários e dias reservados para as aulas. 
 
f - Efetuar a execução do objeto conforme especificações, data, local e horário estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e Projeto do NUTAB, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a ordem de serviço fornecido pelo 
licitante. Juntamente com a ordem de serviço e nota fiscal deverá ser anexado as listas de chamadas que 
serão padronizadas e fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, 
seguindo rigorosamente a quantidade de mínima e máxima de alunos. 
 
g - Responder pelas despesas de salários e vantagens e ainda as decorrentes de acidentes de que venham 
a serem vítimas seus funcionários, quando em serviço. 
 
h - Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo 
às expensas da contratada as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se 
verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou após sua prestação. 
 
i - Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou quaisquer 
ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução do fornecimento e, ainda, quaisquer 
outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em 
decorrência da celebração do contrato e de sua execução, desde a origem até sua entrega no local de 
destino; 
 
j - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por 
seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta licitação; 
 
k - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
quando caracterizado a má fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários, 
durante o fornecimento do serviço. 
 
l- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato convocatório. 
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m - A carga horária mínima de cada turma deverá ser cumprida conforme estabelecido neste contrato. 
 
2 – DO CONTRATANTE: 
 

a - Comunicar ao Contratado por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

b - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 

c - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico deverá apresentar para os 
professores a lista padrão utilizada para o controle de Oficinas/Cursos na Prefeitura, onde constam: nome 
completo do aluno, nome da Oficina, professor, turma, horários, datas, conteúdo abordado nas aulas e a 
razão social da empresa (conforme o caso). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência do CONTRATADO, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 
legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial do CONTRATADO, nas seguintes hipóteses: 
a) infrigência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência do CONTRATADO. 
c) se o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATADO, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações do 
CONTRATADO, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 
b) O CONTRATADO assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no Processo de dispensa nº 132/2019 e na proposta apresentada pelo 
CONTRATADO, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADO tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS 
 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico, Senhor INACIO PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.779.849-71 e portador do RG nº 
6.969.447-0-SSP-PR. 
 
A fiscalização dos serviços objeto do presente termo ficará a cargo das servidoras: ANA CAROLINA 
CARBONI BOZIO e SILVANE DA SILVA FLORES, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Tecnológico, telefone (46) 3524-5922. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus 
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de 
Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio do CONTRATADO, que 
em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, 
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 13 de dezembro de 2019. 
         
 
  

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
 INDUSTRIAL - SENAI 

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADO 

CONTRATANTE  RAFAEL EUCLYDES DELGADO 

CPF/MF o nº 048.925.369 

   

 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  INACIO PEREIRA 
 


