
 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
CONTRATO Nº 015/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA NOVA RÚSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua 

Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno 

exercício de suas funções, Sr. CELSO CIESLAK, brasileiro, portador do RG 

4.398.331-8 e CPF 709.084.869-87, residente e domiciliado na Rua Lagoa Azul, 

348 – Estrela do Lago, CEP 84.036-111;  e 

CONTRATADA:       NOVA RÚSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida à Rua Alberto de Oliveira, nº 186 sala B, Nova Rússia, Ponta Grossa 

- PR, CEP 84070-370, fone (42) 3027-6231, novarussiacomdeagua@bol.com.br, 

CNPJ nº 10.424.396/0001-58, representada pelo socio Sr. LEANDRO AUGUSTO 

DE OLIVEIRA BUENO, portador do RG nº 6.182.825-7 e CPF sob nº 004.257.769-

13, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e 

contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA 

MINERAL PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, a ser realizado em 

estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico 

nº 002/2021, e conforme SEI nº 11.703/2021 regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas 

a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 
und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água 

mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no 
rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o 
rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a 
contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA 
e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados, serem 
acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser 
utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticos 
transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as 
normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a 
embalagem plástica para água mineral e potável de mesa. Não serão 
aceitos galões vencidos nas reposições.  Marca Itay 

11,30 17.628,00 

  02 1.008 
und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, 

nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 
indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as 
normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca Itay 

1,15 1.006,85 

  03 2.256  
und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, 

nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 
indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as 
normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca Itay 

0,49 1.105,44 

TOTAL 19.892,64  

 

2.2.      A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

2.3.  OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS PRODUTOS:  

2.3.1. O Garrafão deverá ser de plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 litros 

fabricado em polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água mineral; com capacidade de 

20 litros.  

2.3.2. Os vasilhames deverão ser novos (nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações 

e sujidades.  

2.3.3. Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plástico-

garrafão retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas constantes da ABNT 

NBR 14222, que dispõe sobre embalagem plástica para água mineral e potável de mesa.  

2.3.4. Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, data de fabricação e 

prazo de validade.  

2.3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições.  

2.3.6. Não foi exigida amostra dos produtos, apenas indicação de Marca. 
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2.3.7. Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca. Caso a qualidade, marca 

ou especificação não esteja conforme contrato e nota de empenho o mesmo poderá ser rejeitado e 

deverá ser substituído nos prazos definidos pelos fiscais. 

2.3.8. Em caso do produto ser rejeitado por motivos de envase ou manipulação constatados pela 

fiscalização, os fiscais poderão solicitar a substituição dos mesmos, a qual deverá ocorrer no prazo de 

12 (doze) horas.  

2.4. QUANTIDADE ESTIMADAS SEMANAIS: A reposição dos galões de água será de 

aproximadamente 20 (vinte) galões semanais, mediante solicitação do fiscal. Para os itens garrafas e 

copos, a entrega será de acordo com as solicitações do fiscal 

2.5. FISCAIS: Sr. Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza, do Departamento Administrativo. A 

empresa deverá fornecer ao fiscal do contrato declaração informando a procedência e qualidade dos 

produtos, bem como fornecer lista com o número de contato para horário comercial e funcionários 

autorizados para o atendimento e solução de possíveis problemas. A distribuidora deverá também 

apresentar mensalmente ao fiscal do contrato documento de análise da água, com assinatura de um 

químico responsável com o devido CRQ. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 19.892,64 (dezenove mil, oitocentos e noventa e 

dois reais e sessenta e quatro centavos), entendido como este preço justo e suficiente para a execução 

do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   

23.001.04.122.0010.2216  Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 

33.90.30 Mat. Consumo  R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48 

23.002.15.451.0194.2217  Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET 

33.90.30 Mat. Consumo  R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04 

23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.30 Mat. Consumo  R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16   

23.004.26.782.0147.2220  Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar 

33.90.30 Mat. Consumo  R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96 

23.006.04.122.0010.2222  Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

33.90.30 Mat. Consumo  R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48R 146 Sub 0712 

Fonte 1001 - R$5.985,48 
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CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de 17/05/2021 a 16/05/2022. 

5.2.     O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme 

previsto no § 1° do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na sede da Autarquia de Trânsito 

e Transporte (Setor de Almoxarifado), Rua Doutor Colares, 750, nas quantidades indicadas no 

Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, através de agendamento com o fiscal do contrato, que será 

das 08:00 às 12:00 horas. A descarga e empilhamento dos produtos nos locais indicados pelo fiscal 

ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora.  

6.2. PRAZO DE ENTREGA:  quando for solicitado pelo fiscal, as entregas dos galões deverão 

ocorrer no prazo máximo de 24 horas, e os demais itens o prazo máximo determinado pelo fiscal. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de 

pagamento. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e 

digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 

com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 
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d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pela contratada. 

7.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que 

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

documentos pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficara suspenso até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para contratante. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os 

prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza. 

8.2. Ficará a cargo dos fiscais exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução 

do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, entre outras. 
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8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

notificando a contratada. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, 

quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 

ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção 

dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto 

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer 

de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, 

cessão ou transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos.  

10.2.  Interromper o fornecimento do material que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas. 

10.3.  Verificar minuciosamente a conformidade do objeto com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

10.6.  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas. 

10.7.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

10.8.   A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9.    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste contrato. 
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10.10.  Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral ao 

fornecimento do objeto. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a 

devida justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante 

a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto deste contrato, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite 

dos prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma 

que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das 

devidas justificativas. 
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13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a 

critério da CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer 

obrigações, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva 

execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, 

descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a contratada 

der causa à inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a contratada 

der causa à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela contratada à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a 

terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade 

da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da contratada. 
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14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à contratante, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de 

atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da contratante, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a 

substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao 

fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação 

brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 

contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 

para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 
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17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

 

Ponta Grossa, 13 de maio de 2021. 

 

 

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUENO        CELSO CIESLAK 

NOVA RÚSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA               PRESIDENTE DA AMTT 

 

Testemunhas: 

 

 

                    SANDRA RAKOVICZ         SCHEILA TRIERVEILER  

 
 


