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TERMO DE CONTRATO Nº 233/2017 (4205) 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2017 – PROCESSO Nº 143/2017 

 
Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o Município de União da 
Vitória e a empresa AGÊNCIA PARANÁ 
DE DESENVOLVIMENTO - APD. 

 
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. 
Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Interino 
Sr. BACHIR ABBAS, conforme Termo de Transmissão do Cargo Nº 36, portador da cédula de 
identidade nº 3.570.765-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 580.588.429-15, a seguir 
denominado CONTRATANTE, e a empresa AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO - APD, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede à Avenida João Gualberto, nº 1259, 21º Andar, Bairro 
Alto da Glória, Curitiba, estado do Paraná, CEP 80.030-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.269.926/0001-80, neste ato pelo Presidente ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, portador 
da Cédula de Identidade nº 5.431.347-0 e CPF sob o nº 765.529.429-15, a seguir denominado 
CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 com suas alterações, e legislação pertinente, assim como pelas condições da 
Inexigibilidade de Licitação nº 13/2017 – Processo nº 143/2017, pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1- O presente Contrato tem por objeto: Contratação da Agência Paraná de Desenvolvimento 
(APD) para desenvolvimento do Programa Municipal de Atração de Investimentos (PMAI) no 
Município de União da Vitória/PR. 
 
1.2 - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condições expressas na Inexigibilidade de Licitação nº 
13/2017 – Processo nº 143/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL 
2.1 - Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor 
global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do 
presente objeto, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o 
objeto deste termo contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. Os pagamentos serão efetuados através do Setor Financeiro, conforme estipulado na Proposta 
de Trabalho da Contratada, mediante a apresentação notas fiscais/faturas. 
 
3.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou. 
 
3.3. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão 
Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como 
condição à percepção do valor faturado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO 
4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 
2.009.3390.35 - 1000 - 50/2017   -   OPERACIONALIZACAO DOS ENCARGOS GERAIS 
2.028.3390.39 - 1000 - 302/2017   -   MANUTENCAO SEC INDUSTRIA, COMERCIO  
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CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
5.1 - O preço ora contratado não sofrerá reajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1 - Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
6.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a. Efetuar o pagamento ajustado; 
b. Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular execução do contrato. 

6.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a. Conduzir e executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições deste Contrato 

e dos documentos que o integram, e com estrita obediência da legislação em vigor; 
b. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 

execução do presente Contrato; 
c. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação.  

e. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões nas quantidades do objeto de que trata o Edital, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, a critério da CONTRATANTE¸ assinando 
termo aditivo, no prazo da convocação, sob pena da aplicação das sanções constantes da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
7.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no artigo 86 e 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor 
total do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 
8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
9.1 - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
10.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será 
feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO 
11.1 - A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente Instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 
57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
11.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a Prefeitura Municipal designará 
representante para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  
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11.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 
 
11.4. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória 
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne 
à execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 
12.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.º 8.666/93, e dos princípios gerais 
de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
13.1 - Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do 
Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 

seus sucessores, em duas vias rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 
 

União da Vitória - PR, 17 de agosto de 2017. 
 
 

 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO 

RG nº 5.431.347-0 
CPF nº 765.529.429-15 

  BACHIR ABBAS 
RG nº 3.570.765-4/SSP-PR 
CPF/MF nº 580.588.429-15 

Testemunhas:    
 
 

   
 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  
 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 

 
 
 
 
 
 
 


