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CONTRATO   DE   PRESTACA0   DE   SERVICOS
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  0  MUNIcipIO  DE
MERCEDES  E A EMPRESA    OPCAOTELECOM
THLECOMUNICACOES LTDA

Contrato n.° 303/2018
Identifica¢ao: 4032018

0  Municipio  de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico  intemo,  com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representada por sua Prefeita,  a Exma.  Sra.  Cleci  M.  Rambo Loffi,  brasileira,  casada, residente  e
domiciliada  na  Run  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do
Parana, inscrita no CPF sob n°.  886.335.359-04, portadora da Carteira de ldentidade n°.  5.107.835-
7,  expedida  pela  Sspfl'R,  a  seguir  denominado  CONTRATANTE,  e  a  empresa  Opcaotelecom
Telecomunicap6es    Ltda,    pessoa   juridica    de    direito    privado,    inscrita    no    CNPJ    sob    n.a
05.236.051/0001-30,  inscricao  estadual  n.°  90266280-48,  com  sede  na Av.  Tucunduva,  n°.   1070,
CEP 85.930-000, Centro, na Cidade de Nova Santa Rosa, Estado do Parana, neste ato representada
por  seu  s6cio  administrador,  Sr.  Eder  Zamignan,  residente  e  domiciliado  na Av.  Tucunduva,  n°.
loll,  CEP  85.930-000,  Centro,  na  Cidade  de  Nova  Santa  Rosa,  Estado  do  Parana,  portador  da
Carteira de Identidade n°.  8.093.113-1, expedida pela SSPA'R, inscrito no CPF sob n.° 008.026.129-
97,  a  seguir  denominada  CONTRATADA,  acordam  e  ajustam  firmar  o  presente  Contrato,  nos
termos  da  Lei  n.0  8.666/93   e  Legislapao  pertinente,   das  condic6es  do  Pregao  Presencial  n°.
108/2018  da  proposta  da  contratada,  datada  de  28/11/2018,  e  das  clausulas  a  seguir  expressas,
definidoras dos direitos, obrigap6es e responsabilidades das partes.

I - CLAUSULA PRIMEIRA -DO 0BJETO:
I.1        Constitui  objeto  do  presente  instrunento  contratual  o  fomecimento  de  link  de  acesso  a
lnternet,  com  garantia  de  banda,  visando  atender  as  necessidades  da  Administrapao  Geral  do
Municipio de Mercedes, de acordo com as especificap6es e demais condi96es definidas no Edital de
Pregao n.° 108/2018 e em seus Anexos.

2 - CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR CONTRATUAL: q2-
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2. I .Pela execu¢ao do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagafa a CONTRATADA o valor
de  R$  23.620,25  (vinte  e  tres  nil,  seiscentos  e  vinte  reais  e  vinte  e  cinco  centavos),  confome
descrito a seguir:

ITEM 01- Link de acesso a Internet. banda larga VIA FIBRA dpTICA
Caracten'sticas:
- Mesma Velocidade de Download e Upload;
- Servigos acesso a Rede Mundial de Computadores;
• Infraestrutura de conectividade totalmente em fibra 6ptica entre as dependencias da Contratada e
do Contratante;
-Recurso de DNS Server para consulta; Servico entregue em porta Ethemet RJ-45;
- Equipamento de acesso Modern Optical Network Terminal;
• Equipamento configurado em modo roteador;
- Equipamento com administrapao remota e configurapao de responsabilidade da contratada;
• Sem limites de dados transferidos;
- Sem bloqueio de protocolos ou servicos

Locais de instala¢ao e velocidades:
1  -Casa da Cultura, Run Dr. Oswaldo Cruz, 677 -Centro. Velocidade: 30 MB.
2 -Unidade de Satde, Run Dr. Oswaldo Cruz, 707 -Centro. Velocidade:  150 MB.
3 -CRAS, Rua Joao Pessoa,1101  -Centro. Velocidade: 30 MB.
4 -Projeto Pis, Run Dr. Oswaldo Crur, 805 -Centro. Velocidade:  100 MB.
5 -Escola Tiradentes Ampliacao, Run Joao Pessoa,1050 -Centro. Velocidade: 20 MB.
6 -Escola Tiradentes, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 855 -Centro. Velocidade:  100 MB.
7 -Creche, Run Roma, 600 -Centro. Velocidade: 20 MB.
8 -Gindsio de Esporte, Av. Joao XXIII,1135 -Centro. Velocidade: 30 MB.
9 - SEMAE, Av. Joao XXIII, 690 - Centro. Velocidade: 20 MB.
10 -Couselho Tutelar, Av. Dr. Mario Totta, 325 -Centro. Velocidade: 20MB.
11  -Cantinho Feliz, Run Luiz Lorenzoni,1873 -Centro. Velocidade:  100 MB.

Valor miximo total do objeto do Item 01:  RS  15.532,00 (quinze mil, quinhentos e trinta e dois
reais)
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ITEM 02 - Link de acesso a lnternet. banda larga VIA RADIO
Caracten'sticas:
- Mesma Velocidade de Download e Upload;
- Servi9os acesso a Rede Mundial de Computadores;
- Recurso de DNS Server para consulta;
• Servico entregue em porta Ethemet RJ-45;
- Equipamento de acesso Modern Optical Network Teminal;
- Equipamento configurado em modo roteador;
- Equipamento com administrapao remota e configurapao de responsabilidade da contratada;
- Sem limites de dados transferidos;
- Sem bloqueio de protocolos ou servicos.

Locals de insta]a¢ao e ve]ocidades:
1  -Posto de Sande, Run Mal. Candido Rondon, 215 -Anoio Guncu. Velocidade: 8 MB.
2 - Posto de Satde, Run Willy Barth, 320 -Tres Irmas. Velocidade: 8 MB.
3 -Telecentro, Run Willy Barth,  Ilo -Tres Irmas. Velocidade: 8 MB.
4 -Escola Municipal Jose de Alencar, Run Willy Barth, 840 -Tres Imas. Velocidade: 8 un.
5 -Escola Municipal Caetano Munhoz da Rocha, Rua Jaragua,  157 -Arroio Gungu. Velocidade:  8
MB.

Valor maximo  total do  objeto  do  Item  02:  R$  8.088,25  (oito nil,  oitenta e  oito reais  e vinte  e
cinco centavos)

2.2. No pre9o  acima retratado  esfao computados, al6m do  lucro, todas as despesas e custos como
frete,  seguro,  tributos  de  qualquer  natureza  e  todas  as  demais  despesas,  diretas  ou  indiretas,
relacionadas com o fomecimento do objeto da presente licitacao.

2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio econ6mico-financeiro devidanente comprovado, nao
havera durante o prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de preco.

3 - CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA DO CONTRATO:
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3.I. 0 Contrato tera vigencia de  12 (doze) meses, fmdando em 30 de novembro de 2019,  e podera
ser revisto  nas  hip6teses  e  forma a que  alude o  art.  57,  inciso  11,  da Lei  8.666,  de  21  de junho de
1993.

4 - CLAUSULA QUARTA - DESPESA:
4.1.   As   despesas   decorrentes   da  presente   aquisicao   correrao  por   conta  da   seguinte   dotapao
oxpanentdria:

02.009.15.452.0008.2041 -Manuten€ao dos Servicos Pdblicos.
Elemento de despesa:             33904097
Fonte de recurso:                    505

02.009.17.512.0009.2044 -Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua -SEMAE.
E]emento de despesa:            33904097
Fonte de recurso:                    055

02.004.04.122.0003.2006 -Gestao da Secretaria de Planejamento, Administra¢ao e Financas.
Elemento de despesa:             33904097
Fonte de recurso:                    505, 000

02.007.10.301.0006.2028 -Gestao das Unidades de Aten¢ao Bfsica.
Elemento de despesa:            33904097
Fonte de recurso:                    505

02.014.27.812.0012.2052 -Manuten¢ao das Atividades Esportivas e de Lazer.
E]emento de despesa:            33904097
Fonte de recurso:                    505

02.012.08.244.0013.2057 -A€6es de Proteeao Socin] Bfsica -PAIF.
Elemento de despesa:            33904097
Fonte de recurso:                    505

02.005.12.361.0004.2009 -Manuten¢ao e Revitaliza¢ao do Ensino Fundamental.
Elemento de despesa:             33904097
Fonte de recurso:                     104

5 - CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO:
5.1   0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devera conter o ninero do Edital e assinatura
do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso.
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5.2   Nenhum   pagamento   sera   efetuado   ao   fomecedor,   se   este,   a  epoca   correspondente,   nao
apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal, prevista no subitem  11.5  do
edital

5.3  0  pagamento  devera  ser  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias  da data do  fomecimento,  mediante
emissao da respectiva nota fiscal.

5.3. I A mora injustificada sujeitara o Municipio de Mercedes ao pagamento de correcao
monetdria a ser calculada com base na variapao do IPCA-IBGE verificada entre a data
em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivanente ocorreu.

5.4  0 Municipio  de  Mercedes poderd deduzir do  montante  a pagar os  valores correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.5   0   pagamento   efetundo   nao   isentara   o   fomecedor   das   respousabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

6 - CLAUSULA SEXTA - D0 FORNECIRENTO DO OBJETO
6.\  A entrega do objeto deverd se dan em ate  30  (trinta)  dias.  a conlar da emissao e remessa da
competente Ordem de Servico

6.\.\  0  objeto  deverd  ser  instalado  no  Municipio  de  Mercedes,  nos  locais/enderecos
indicados no Termo de  ReferGncia,  sendo que  a referide instalapao deverd ser  agendada
com responsdrel do Se[or de TI de Mun}cipio, pelo fione (45)  3256-8034. com Marcelo e/ou
Edson.

6.1.2   A   instalapao   do   objeto   deverd   ser   efetuada   no   hordrio   de   expedien[e   desta
municipalidade  (de  segunde  a  sex[a-feira,  das  08:00  as  12:00h  e  das  13:30  ds  17:00h),
sendo que a mesma deverd ser acompanhada por represer[1anle do Se[or de TI.

6.1.3.  Excepcionalmente, mediante requerimento fundanentado e deferido pela autoridade
competente do Municipio, podera o prazo de execapao do objeto ser pronogado.

6.2 0 objeto see recebido nos termos do art. 73 da Lei n.a 8.666/93.

6.3  No caso de n5o cuinprimento ou inobservancia das exigencias pactuadas para o fomecimento,
nos   termos   das  previs6es   deste   Edital   de   licitacao   e   de   seus  Anexos,   o   fomecedor  devera
providenciar a substituigao do objeto, no prazo maximo de 03 (tres) dias, contados do recebimento
da  notificapao,   sem   Onus  para  o   Municipio  de   Mercedes,   e   sem  prejuizo   da  aplicapao   das
penalidades cabiveis.

AUSULA SETIMA -OBRIGAC6ES D0 CONTRATANTE:
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7.1. Sao obrigap6es do CONTRATANTE:

7. I .1  Prestar as infomap6es e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham a ser
solicitados pelos empregados do fomecedor;

7.1.2 Efetun o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que cumpridas
todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e do Contratl;

7.1.3.   Vistoriar   o   objeto   da   licitagao,   a   fim   de   verificar   sun   compatibilidade   com   a
especificapao tecnica constante do iustnmento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigap6es da CONTRATADA:

8.I.I  Manter  durante  toda  a  execapao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigap6es
assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificacao exigidas na licitapao;

8.I.2  Indicar  o  responsavel  por  represents-la  na  execugao  do  Contrato,  assim  como  a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderfro substitui-lo;

8.I.3  Fomecer  o  objeto  dentro  das  especificap5es  e/ou  condic5es  constantes  do  Edital  de
Pregao e em seus Anexos;

8.I.4    Executar    diretamente    o    Contrato,    sem    transferencia   de    responsabilidades    ou
subcontratap6es nao autorizadas pelo Municipio de Mercedes;

8.1.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretanente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

8.1.6   Prestar   todos   os   esclarecimentos   que   forem   solicitados   pelo   CONTRATANTE,
obrigando-se   a   atender,   de   imediato,   todas   as   reclanac6es   a   respeito   da   qualidade   e
desempenho do objeto fomecido;

8.1.7  Comunicar por escrito o  CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necess5rio.

9   -   CLAUSULA  NONA  -   OBRIGACOES   SOCIAIS,   COMERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FORNECEDOR:
9.1. Adicionalmente, deveri a CONTRATADA:

. I  Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigap6es sociais previstos
gislapao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na 6poca pr6pria, vez que
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os   seus  empregados  nao  manterao  nenhum  vinculo  empregaticio  com  o  Municipio  de
Mercedes;

9.1.2  Responsabilizar-se  por  todas  as  providencias  e  obrigag6es  estabelecidas  na  legislapao
especifica de acidentes de trabalho quando, em oconencia da especie, forem vftimas os seus
empregados  no  ato  do  fomecimento  do  objeto  licitado  ou  em conexao  com  ele,  ainda que
acontecido em dependencia da Sede Administrativa do CONTRATANTE;

9. I .3 Assunir todos os encargos de posslvel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fomecimento do objeto  licitado, originarianente ou vinculada por prevengao, conexao ou
continencia; e

9.1.4 Assunir,  ainda,  a  responsabilidade  pelos  encangos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
adjudicapao do objeto deste Preg5o.

9.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto
deste    Contrato,    renunciando    a    CONTRATANTE    expressamente    a    qualquer   vinculo    de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. i expressamente proibido ao fomecedor a veiculapao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver pievia autorizapao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES GERAIS DO CONTRATADO
10. I . Deverd a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

10.I.I  i expressamente proibida a contratapao de servidor pertencente ao qundro de pessoal
da  Prefeitura do  Municipio  de  Mercedes,  ou que  nela ocupe  cargo  de  conflanga,  durante  a
vigencia deste Contrato;

10.1.2. i expressamente proibida, tambem, a veiculap5o de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver previa autorizapao do CONTRATANTE.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS AIJTERACOES CONTRATUAIS:
11.1. 0 prego contratado nao sofreri qualquer reajuste pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da
data  da  assinatura  do  contrato,  salvo  necessidade  de  recomposigao  do  equilibrio  econ6mico-
financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com documentos
que  efetivamente  comprovem  a necessidade  do  reajuste,  expresso  em  reais,  observado  o  padrfro
monetalio oficial, inclusive para frapao.

.1.1. Em caso de prorrogapao, ap6s  12 (doze) meses, o preco contratado podera ser revisto
base no indice oficial utilizado pela CONTRATANTE, o IPCA-IBGE.

/0001-23
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11.I.2.  A execngao  e  fiscalizapao  do  Objeto  deste  contrato  serao  de  responsabilidade  do(a)
Secretato(a) de Planejanento, Administrapao e Financas.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.I  A  Contratada,  total  ou  parcialmente  inadimplente,  estara  sujeita  a  aplicapao  das  sang6es
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei  10.520/2002, a saber:

12.1.1  Advertencia, nas hip6teses de execucao  inegular de que nao resulte prejuizo para o
fomecimento;
12.I.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso  injustificado  na  providencia necessaria,  e  de  1%  por  dia  ap6s  o  30°  dia de  atraso,
acumulada com as multas cominatorias abaixo:

12.1.2.1   multa  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  total  do  contrato  por  faltas
m6dias,  assim entendidas aquelas que acarretam transtomos  significativos e, na sun
reincidencia, esse percentual sera de  10% (dez por cento);

12.I.2.2  multa de  10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de
inexecugao total, com ou sem prejuizo para o ente ptlblico contratante.

12. I .3  Suspensao temporala do direito de participar em licitapfro por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no caso de inexecngao total ou parcial do objeto;

12.1.4  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a Administrapao,  e  descredencianento  do
Cadastro  Municipal  de  Fomecedores,  pelo prazo  minimo  de 2  (dois)  anos  e  maximo  de  5
(cinco) anos, entre outras, quando:

12.1.4.I  Convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sun  proposta,  nao  celebrar  o
contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardanento da execucao de seu objeto;

12.1.4.3 Nao mantiver a proposta;

12. I .4.4 Falhar gravemente na execu¢ao do contrato;

12.1.4.5 Na reiterapao excessiva de mesmo comportanento ja punido ou omissao de
providencias para reparapao de erros.

12.I.5  Declarapao  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a Administrapao  Pdblica,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puni9ao  ou  ate  que  seja  promovida  a

fro perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
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12.1.5. I Apresentar documentapao falsa exigida para o certame;

12.1.5 .2 Comportar-se de modo inid6neo;

12.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

12.1.5.4 Fraudar na execucao do contrato.

12.2 Na aplicapao de sancao sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa, bern
como,  a  possibilidade  de  recurso/pedido  de  reconsiderapao,  na  foma  do  art.   109  da  Lei  n.°
8,666/93.

12.3  As  sang6es  devera  ser  aplicadas  com  a  observancias  dos  principios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infragao cometida.

12.4   Comprovado   impedimento   ou  reconhecida   for9a   maior   ou   caso   fortuito,   devidanente
justificado e aceito pela Administrapao Pbblica, ficara o fomecedor isento das penalidades.

12.5 As  sanc6es advertencia, de suspensao de  licitar e contratar com a Administrapao  Pbblica,  de
impedimento  de  licitar  e  contratar  e  de  declarapao  de  inidoneidade,  poderao  ser  aplicadas  ao
fomecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 12.1.2.

12.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no prazo maximo de  15 (quinze) dias contados
da data de sun notificapao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente
das quantias porventura devidas ao contratado.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA RESCISAO D0 CONTRATO
13.1.  Ressalvado  o  direito  a  ampla  defesa  e  ao  contradit6rio,  sera  o  contrato  rescindido  nas
seguintes hip6teses :

13. I . I . Descunprimento das condic6es constantes neste Edital, em seus Anexos e no pr6prio
Contrato;

13.1.2.    For   a   CONTRATADA   declarada   inid6nea   para   licitar   ou   contratar   com   a
Administrapao, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.° 8.666, de 21  de junho de
1993;

13 .1.3 . For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Admihistrapao mos termos
do artigo 7° da Lei Federal n.°  10.520, de  17 de julho de 2002.

0  CONTRATANTE  podera  rescindir  o  Contrato  em  face  de  raz6es  de  interesse  pdblico,
das de fato superveni;nte devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
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conduta,  devendo  anula-lo  por  ilegalidade,  de  oficio  ou  por  provoca¢ao  de  qualquer  pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1.  As  proponentes  nao  terao  direito  a  indeni2acao  em  decorrencia  da  anulapao  do
Contrato,  ressalvado  o  direito  do  contratado de boa-fe de  ser ressarcido  pelos encargos  que
tiver suportado no cumprimento do avengado.

13.3. A comuhicapao  da rescisao  ou  anulapao  do  Contrato  devera ser  feita pessoalmente,  ou por
correspondencia com aviso de recebimento.

13.3.1.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessivel  o  enderego  da  CONTRATADA,  a
comunicapao sera feita por meio do Ditto Oficial ou Jorml de Grande circulapao, por duas
vezes  consecutivas,  considerando-se  rescindido  ou  anulado  o  contrato,  a  contar  da  ultima
publicapao.

13.4.   Independentemente   das   previs6es   retro   indicadas,   a  CONTRATADA  podefa  solicitar  a
rescisfo do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forca maior,
devidamente  comprovado  e  aceito  pelo  CONTRATANTE,  e  que  venha  comprometer  a  perfeita
execugao contratual.

13.5   Ficam   expressamente   reconhecidos   os   direitos   da  Administrapao   no   caso   de   rescisao
decorrente da inexecucfo total ou parcial por parte da CONTRATADA.

t4OriTckfgsEUE£G[DSEi£ICMAAo fpuLfiAVE-L DOs  DOcuMENTOs  INTEGRANTEs  DO
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizapao da execucao do objeto, ben como
para  definir  procedimentos  e  normas  decorrentes  das  obrigap6es  ora  contraldas,  integran  este
Contrato os docunentos do Edital de Pregao Presencial n°.108/2018 e, em especial, a proposta de
preap e os documentos de habilitapao da CONTRATADA.

14.2. A execu¢ao do Contrato sera disciplinada pelas disposic5es legais e regulanentares aplicaveis
as obrigap6es ora contraldas, especialmente a Lei Federal n.0 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.°
10.520, de  17/07/2002, e Decreto Municipal n.a 023/2007, de 27/03/2007.

14.3    0s    casos    omissos    regular-se-ao    pelos    preceitos    de    direito    ptiblico,    aplicando-se,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig5es de direito privado, na
forma do artigo 54, combinado com o artigo 55, inciso XII, anbos da Lei Federal n.a 8.666/93.

15 -CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO COMPETENTE:
15.1.   As   quest5es   decorrentes   da   execugao   deste   Contrato,   que   nao   possam   ser   dirimidas
administrativamente,  serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Marechal  Candido

com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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