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\CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 1168/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa DINOPARK 
 
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 representa
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
DINOPARK JONAS CORRÊA LTDA, inscrit
Valentina Andreatta, 790, CEP: 83425000
doravante designada CONTRATADA
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da 
100/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realizar exposição de esculturas do parque dos 
dinossauros, composta por 25 obras aut
pequeno porte, fósseis, ovos, cenários e placa do parque dos dinossauros, durante a realização da I Feira 
de Ciências, Tecnologia e Inovação de Francisco Beltrão, de acordo com as especificações 
 
Lote Item Código  

 
Descrição  

001 1 84684 Contratação de exposição de esculturas do Parque dos Dinossauros, sendo:
- Composta por no mínimo 25 obras autorais, representadas por esculturas de 
dinossauros de médio porte, esculturas de pequeno porte, fósseis, ovos, cenários 
e com a placa do Parque dos Dinossauros. 
- Local: Parque de Exposições Jayme Canet Junior.
- Inclusas despesas com transporte, instalação, manutenção da exposição, 
hospedagem e alimentação.
- Datas prováveis: 28, 29 e 30 de novembro de 2022.
- A estrutura deverá ser entregue pronta até o dia 27/11/2022 às 12h e poderá 
ser desmontada a partir do di

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao processo de inexigibilidade nº 100/2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será c
prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s do FGTS, TRA
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata 
de licitação nº 100/2022 e consequente contrato, são oriundos da receita 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato de Prestação de Serviços nº 1168/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa DINOPARK JONAS CORRÊA LTDA.

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° 

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

DINOPARK JONAS CORRÊA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.431.445/0001
CEP: 83425000, Bairro Borda do Campo, na cidade de Quatro Barras/PR, 

CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da inexigi
100/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realizar exposição de esculturas do parque dos 
dinossauros, composta por 25 obras autorais representadas por esculturas de dinossauros de médio e 
pequeno porte, fósseis, ovos, cenários e placa do parque dos dinossauros, durante a realização da I Feira 
de Ciências, Tecnologia e Inovação de Francisco Beltrão, de acordo com as especificações 

Contratação de exposição de esculturas do Parque dos Dinossauros, sendo: 
Composta por no mínimo 25 obras autorais, representadas por esculturas de 

dinossauros de médio porte, esculturas de pequeno porte, fósseis, ovos, cenários 
e com a placa do Parque dos Dinossauros.  

Local: Parque de Exposições Jayme Canet Junior. 
Inclusas despesas com transporte, instalação, manutenção da exposição, 

hospedagem e alimentação. 
Datas prováveis: 28, 29 e 30 de novembro de 2022. 
A estrutura deverá ser entregue pronta até o dia 27/11/2022 às 12h e poderá 

ser desmontada a partir do dia 01 de dezembro às 8h. 

Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
inexigibilidade nº 100/2022. 

DO PREÇO 

O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
concorda em receber é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 

DO PAGAMENTO  

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata 
e consequente contrato, são oriundos da receita vinculada à educação básica

As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA
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Contrato de Prestação de Serviços nº 1168/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
JONAS CORRÊA LTDA. 

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° 

do pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

no CNPJ sob o nº 37.431.445/0001-36, com sede na Rua 
Borda do Campo, na cidade de Quatro Barras/PR, 

, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
inexigibilidade de licitação nº 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realizar exposição de esculturas do parque dos 
orais representadas por esculturas de dinossauros de médio e 

pequeno porte, fósseis, ovos, cenários e placa do parque dos dinossauros, durante a realização da I Feira 
de Ciências, Tecnologia e Inovação de Francisco Beltrão, de acordo com as especificações abaixo:  

Preço total R$ 

Composta por no mínimo 25 obras autorais, representadas por esculturas de 
dinossauros de médio porte, esculturas de pequeno porte, fósseis, ovos, cenários 

Inclusas despesas com transporte, instalação, manutenção da exposição, 

A estrutura deverá ser entregue pronta até o dia 27/11/2022 às 12h e poderá 

60.000,00 

Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 

O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
, bem como demais encargos 

inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

ontratado o objeto não será atualizado até o final do 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 

BALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
CONTRATADA indicada 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a inexigibilidade 
vinculada à educação básica. 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
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em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 
na aprovação definitiva do recebimento 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado 
processamento, através de sua Tesouraria.
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as p
parte da CONTRATADA, 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
 
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

3380 07.002.12.361.1201.2032
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA
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 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

 
A exposição deverá ocorrer mediante nota de empenho, no Parque de Exposições Jayme Canet Junior, 
nosdias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, na ci
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A estrutura deverá ser entregue pronta até o dia 27 de novembro de 2022, às 
12h e poderá ser desmontada a partir do dia 01 de dezembro de 2022 às 8h.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A vigência do presente termo é de 180(cento e oitenta) dias.
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou 
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 da CONTRATADA
a) infringência de qualquer obrigação ajustad
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA
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em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 

Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 
na aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 

O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 

Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 

, para o saneamento da irregularidade. 

As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 

Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

07.002.12.361.1201.2032 104 3.3.90.39.22.00 Do Exercício

CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 

FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
e da quitação da Dívida Ativa da União.  

DO PRAZOE DA FORMA DE EXECUÇÃO 

A exposição deverá ocorrer mediante nota de empenho, no Parque de Exposições Jayme Canet Junior, 
28, 29 e 30 de novembro de 2022, na cidade de Francisco Beltrão - PR. 

A estrutura deverá ser entregue pronta até o dia 27 de novembro de 2022, às 
12h e poderá ser desmontada a partir do dia 01 de dezembro de 2022 às 8h. 

A vigência do presente termo é de 180(cento e oitenta) dias.

DA MULTA 

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, 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 

DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 

gência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 

, 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. 

CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
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Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 

CONTRATANTE, após regular e devido 

Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
rovidências pertinentes tenham sido tomadas por 

As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 

Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 

FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 

A exposição deverá ocorrer mediante nota de empenho, no Parque de Exposições Jayme Canet Junior, 

A estrutura deverá ser entregue pronta até o dia 27 de novembro de 2022, às 

A vigência do presente termo é de 180(cento e oitenta) dias. 

, quanto as suas obrigações 
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 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 

, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 

, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
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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 da 
CONTRATADA, 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) A CONTRATADA 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 OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1 - DA CONTRATADA:  
a) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência Contratual, de 
acordo com o art. 55, Xlll, da Lei 8.666/93, informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas 
referidas condições. 
b) Prestar os serviços contratados em estrita conformidade com as especificações contidas no contrato e 
na proposta de preços apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, 
quer seja de preços, quer seja das condições estabelecidas.
c) Comunicar imediatamente a Contratante, no caso de ocorrência de qualquer fato que possa implicar no 
atraso dos serviços contratados e a qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 
que sejam adotadas as providências de regularização
d) Executar os serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições estabelecidas.
e) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do serviço.
f) A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo rep
reexecutar às suas expensas, no total ou em parte, os serviços prestados que se verificarem vícios, 
defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, ou mesmo manutenções nos itens expostos.
g) Todas as despesas decorrentes da
alimentação, hospedagem, segurança do trabalho e demais encargos pertinentes à execução dos serviços 
contratados, serão de total responsabilidade da 
h) Não permitir a utilização do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
nos termos do art. 7°, XXXlll da Constituição Federal.
i) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor - conforme Lei n' 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.
j) Indicar, logo após a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um funcionário com 
poderes para representá-la, assim como para decidir acerca de questões relativas ao contrato, bem como 
para atender aos chamados do gestor e do fiscal de contrato, principalmente em situações de urgência, com 
base em contato feito por meio de telefo
k) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei 
n° 8.666/93. 
 
2 - DO CONTRATANTE: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a 
normas deste Termo de Referência.
b) Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências 
havidas. 
c) Comunicar prontamente a CONTRATADA
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.
d) Notificar formal e tempestivamente à 
das obrigações assumidas, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais, em caso de inadimplência.
f) Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a 
g) A Administração não responderá por quais
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
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vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 

, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
lidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 

assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 

penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência Contratual, de 
acordo com o art. 55, Xlll, da Lei 8.666/93, informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas 

s contratados em estrita conformidade com as especificações contidas no contrato e 
na proposta de preços apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, 
quer seja de preços, quer seja das condições estabelecidas. 

Comunicar imediatamente a Contratante, no caso de ocorrência de qualquer fato que possa implicar no 
atraso dos serviços contratados e a qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

Executar os serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições estabelecidas.
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do serviço. 

deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo rep
reexecutar às suas expensas, no total ou em parte, os serviços prestados que se verificarem vícios, 
defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, ou mesmo manutenções nos itens expostos.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, contratação de pessoal, transporte, 
alimentação, hospedagem, segurança do trabalho e demais encargos pertinentes à execução dos serviços 
contratados, serão de total responsabilidade da CONTRATADA. 

balho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
nos termos do art. 7°, XXXlll da Constituição Federal. 

ções decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
conforme Lei n' 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

Indicar, logo após a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um funcionário com 
la, assim como para decidir acerca de questões relativas ao contrato, bem como 

para atender aos chamados do gestor e do fiscal de contrato, principalmente em situações de urgência, com 
base em contato feito por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

aso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei 

acilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu serviço dentro das 
. 

Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências 

CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.

Notificar formal e tempestivamente à CONTRATADA, sobre irregularidades observadas no cumprimento 
assumidas, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

Aplicar as sanções administrativas contratuais, em caso de inadimplência. 
Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
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vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 

assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 

penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência Contratual, de 
acordo com o art. 55, Xlll, da Lei 8.666/93, informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas 

s contratados em estrita conformidade com as especificações contidas no contrato e 
na proposta de preços apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, 

Comunicar imediatamente a Contratante, no caso de ocorrência de qualquer fato que possa implicar no 
atraso dos serviços contratados e a qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

Executar os serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições estabelecidas. 

deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir e/ou 
reexecutar às suas expensas, no total ou em parte, os serviços prestados que se verificarem vícios, 
defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, ou mesmo manutenções nos itens expostos. 

execução dos serviços, contratação de pessoal, transporte, 
alimentação, hospedagem, segurança do trabalho e demais encargos pertinentes à execução dos serviços 

balho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 

ções decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
conforme Lei n' 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

Indicar, logo após a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um funcionário com plenos 
la, assim como para decidir acerca de questões relativas ao contrato, bem como 

para atender aos chamados do gestor e do fiscal de contrato, principalmente em situações de urgência, com 
 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

aso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei 

possa desempenhar seu serviço dentro das 

Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências 

, qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas. 

, sobre irregularidades observadas no cumprimento 

CONTRATADA. 
quer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
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causado a terceiros em decorrência de ato da 
subordinados. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
 
As condições estabelecidas no processo 
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão in
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 
A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869
 
A fiscalização dos serviços ficará a cargo 
081.512.079-65, telefone (46) 3520-
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação br
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo frau
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, ad
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemu
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 da 
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, 11 de novembro de 2022.
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causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

DAS PARTES INTEGRANTES 

rocesso de inexigibilidade nº 100/2022 e na proposta apresentada pela 
, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 

CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviç

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869-15 e da RG 4.776.776

ficará a cargo da servidora SUELEN APARECIDA FELICETTI
-2140. 

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação br
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 

uem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo frau
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

 DA SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (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 da CONTRATADA

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 

Francisco Beltrão, 11 de novembro de 2022. 

DINOPARK JONAS CORRÊA LTDA

CONTRATADA

JONAS LIMA CORRÊA NETO

CPF 345.907.491-

MARIA IVONETE DA SILVA
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, de seus empregados, prepostos ou 

inexigibilidade nº 100/2022 e na proposta apresentada pela 
, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 

corporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 

, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
15 e da RG 4.776.776-8. 

SUELEN APARECIDA FELICETTI, CPF nº 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 

uem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 

ministradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
se por si e seus sucessores, 

ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
CONTRATADA, que em razão 

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 

CORRÊA LTDA 

CONTRATADA 

JONAS LIMA CORRÊA NETO 
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