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  CONTRATO N.º 076/2017 - REITORIA 

 

Contratação de fornecimento de serviços de hospedagem, 

ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para a 

Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE, e a Empresa Deville Hotéis e Turismo Ltda. 

 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria), pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 78.680.337/0001-84, situada à Rua Universitária, 

1619 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pela Servidora, Sra. Nilceia 

Aparecida Moresco Marqueviski, nomeada pela Portaria n.º 6267/2016 - GRE, a seguir denominada 

CONTRATANTE, e a empresa Deville Hotéis e Turismo Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

situada à Av. Aracy Tanaka Biazetto, 6128, CEP 85.816-455, e-mail comercial.csc@deville.com.br, 

telefone (45) 3227-3030, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 

81.071.623/0007-42, representada neste ato pelo senhor Wilson Jose Gregoletto, a seguir denominada 

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei Estadual n.º 

15.608/07 e suas alterações, Decretos Estaduais n.º 2.474/15, 9.762/15 e suas alterações, Decreto 

Federal n.º 3.555/00, Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Complementar n.° 123/06 e suas alterações, e 

subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, assim 

como pelas condições do Edital de Pregão Presencial n.º 016/17, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 05/10/2017, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes.    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de fornecimento de serviços de hospedagem, 

ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para a Reitoria da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná - UNIOESTE, em conformidade com o constante do Pregão Presencial n.º 016/17, parte 

integrante do presente Instrumento.   

Parágrafo Único 

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes 

em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial n.º 016/17, juntamente 

com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro 

O pagamento objeto deste contrato, será efetuado pela Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná - UNIOESTE, diretamente à CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis, após a execução dos 

serviços e de acordo com o estabelecido no presente contrato de execução, o qual é parte integrante do 

Edital Licitatório, mediante a apresentação dos documentos fiscais de prestação de serviços na Divisão 

Financeira da Reitoria da UNIOESTE, devidamente atestados pela Divisão de Serviços. Os 

pagamentos serão efetuados em relação às importâncias constantes dos documentos fiscais 

apresentados e atestados pelo solicitante, sendo que somente serão pagos os serviços efetivamente 

prestados.  

http://www.unioeste.br/
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a - Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá à CONTRATADA manter a 

regularidade de sua situação fiscal e trabalhista no Cadastro Unificado de Fornecedores do 

Estado do Paraná - GMS/CFPR (conforme Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 

2013 e suas alterações), sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada de receber o pagamento 

devido até a efetiva regularização, se for o caso. Também caberá à CONTRATADA não estar 

inscrita junto ao CADIN, sob pena de não cumprimento do Parágrafo já citado.   

b - Considerando que o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, 

não operacionaliza pagamentos através de boleto bancário, solicitamos que a CONTRATADA 

informe na nota fiscal emitida, o banco, o número da agência bancária e o número da conta 

corrente para depósito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta). Enfatizamos 

que não será efetuada qualquer outra forma de pagamento que não seja depósito bancário.  

Parágrafo Segundo 

Considerando o Decreto Estadual n.º 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados 

com recursos do Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados em favor da 

CONTRATADA, por meio de depósito bancário em conta corrente ativa no Banco do Brasil.  

Parágrafo Terceiro 

Com relação ao Anexo I.b do edital (Lote 01), quando da execução do objeto por parte da(s) 

CONTRATADA(S), esta(s) deverá(ão) emitir a(s) nota(s) fiscal(is) em favor da Reitoria da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, sendo que caberá a esta, a liquidação do 

respectivo empenho, após o competente atesto do solicitante, na(s) nota(s) fiscal(is) do objeto 

executado.     

Parágrafo Quarto 

Os respectivos documentos fiscais dos serviços efetuados, deverão ser apresentados com uma 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis na Divisão Financeira da Reitoria da UNIOESTE, para 

cumprimento do disposto no Parágrafo Terceiro acima, sendo que as despesas deverão ser 

comprovadas por parte da CONTRATADA de forma individual (por serviço executado e/ou por 

docente), através de documento complementar constando o aceite das despesas através da assinatura 

do beneficiário.  

Parágrafo Quinto 

Caberá à CONTRATADA emitir e apresentar à Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

- UNIOESTE, em seus respectivos endereços, os documentos fiscais referentes aos serviços prestados.  

Parágrafo Sexto 

Somente serão pagos os serviços efetivamente autorizados e prestados, iguais ou inferiores aos valores 

estimados a ser gastos com os serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo 

local, para a Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, e tomados como 

base de cálculo, conforme Itens constantes do Anexo I.b do Edital (Lote 01), sendo que os valores 

indicados no edital licitatório, para o período de 12 (doze) meses, são meramente referenciais e 

representam apenas uma projeção, podendo variar conforme os períodos de plenas atividades da 

Instituição, e não representam de forma alguma garantia de contratação total ou parcial, ou ainda 

obrigatoriedade de pagamento por parte da CONTRATANTE, sendo que as requisições dos serviços 

serão solicitadas na medida da necessidade da CONTRATANTE, com exceção feita apenas nos dias 

29 de novembro à 03 de dezembro de 2017, período este que deverá ficar previamente agendado para 

http://www.unioeste.br/
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ser utilizado pela Banca Permanente de Correção de Redações do Vestibular da UNIOESTE, onde 

estarão participando da Banca um número aproximado de 50 (cinquenta) pessoas. Este período será 

confirmado pela CONTRATANTE até o dia 15 de novembro de 2017.      

Parágrafo Sétimo 

A(s) Nota(s) Fiscal(is) referente(s) ao(s) serviço(s) executado(s), deverá(ão) ser obrigatoriamente da(s) 

empresa(s) CONTRATADA(S) mediante a licitação realizada. Não serão efetuados, sob nenhuma 

hipótese, pagamentos parciais ou totais diretamente a nenhuma outra empresa que não seja(m) a(s) 

CONTRATADA(S) do certame licitatório, para o cumprimento do objeto constante do Anexo I.b do 

edital (Lote 01), bem como não serão aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras 

despesas que não as constantes do Anexo I.b (Lote 01), do edital licitatório.  

Parágrafo Oitavo 

Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, 

os mesmos ficarão pendentes e os pagamentos sustados, até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  

a - O CNPJ constante dos documentos fiscais deverá ser o mesmo já constante deste contrato, 

bem como todos os campos deverão ser preenchidos corretamente e sem rasuras, sob pena de não 

serem efetuados os pagamentos; 

b - Os documentos fiscais deverão obrigatoriamente, apresentar o período da prestação dos 

serviços, valores totais dos pagamentos pretendidos, e declararem a integralidade dos serviços 

prestados;  

c - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiverem pendentes de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras que tenham sido impostas à CONTRATADA pela CONTRATANTE, em 

decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e nos termos do edital; 

d - Nos casos de serem constatadas irregularidades nos documentos fiscais ou na documentação 

apresentada, a CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA as irregularidades, para as 

devidas correções; 

e - Ocorrendo a hipótese acima, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, 

considerando-se novo prazo de 10 (dez) dias úteis, após a solução das respectivas pendências. 

Parágrafo Nono 

É obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos do inciso XIV do art. 99 da 

Lei Estadual n.º 15.608/07 e inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Décimo 

Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do presente Contrato serão efetuados à conta dos 

recursos da dotação orçamentária n.º 4534.12364084.127, Rubricas 33.90.39.41 e 33.90.39.80, nas 

diversas fontes de recursos, para o Lote 01, do Anexo I.b, do edital. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Não serão aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que não as constantes 

do Anexo I.b (Lote 01), do edital. Caberá ainda à(s) empresa(s) CONTRATADA(S), na emissão 

da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n.º 

42/2009 e NPF n.º 095/2009, é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em 

substituição aos modelos 1 e 1A.      

 

http://www.unioeste.br/
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Parágrafo Décimo Segundo 

Já com relação aos serviços do presente Contrato, também caberá à(s) empresa(s) 

CONTRATADA(S), na emissão da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalização do domicílio 

da(s) CONTRATADA(S), observar a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS-e). 

Parágrafo Décimo Terceiro 

Solicitamos a discriminação no corpo da(s) nota(s) fiscal(is) dos impostos IR, INSS, ISSQN, 

CSLL, PIS/PASEP e COFINS a serem retidos na fonte, percentuais e valores. 

Parágrafo Décimo Quarto 

Se a CONTRATADA está dispensada das retenções, esta deverá discriminar no corpo da(s) 

nota(s) fiscal(is) a lei e o artigo a que se refere a isenção, e emitir declaração; caso contrário, os 

valores dos impostos serão retidos.    

Parágrafo Décimo Quinto 

A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções de preços decorrentes de 

mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na legislação, durante a 

vigência deste contrato. 

Parágrafo Décimo Sexto 

Não serão aceitos documentos ou notas fiscais de despesas referentes a bebidas alcoólicas, cigarros, 

refrigerantes, sucos, lavanderia, frigobar, telefonemas interurbanos ou outros, bem como quaisquer 

outras despesas que não as constantes do Anexo I.b, Lote 01 do Edital Licitatório, sendo que tais 

despesas deverão ser pagas pelo hóspede consumidor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes 

valores: 

 

Lote 01 
 

 

Item 

 

Especificação 

 

Valor Unitário 

(R$) 

01 
Apartamento Individual, com as seguintes características: Telefone, TV, condicionador 

de ar, frigobar e acesso à Internet. Café da manhã incluso 
148,44 

02 
Apartamento Duplo, com as seguintes características: Telefone, TV, condicionador de 

ar, frigobar e acesso à Internet. Café da manhã incluso 
170,33 

03 

Almoço, buffet livre com 01 (uma) bebida não alcoólica (refrigerante, água ou suco), por 

pessoa, além das seguintes características: mínimo de 07 (sete) tipos de saladas; mínimo 

de 06 (seis) tipos de pratos quentes; mínimo de 03 (três) tipos de carnes; mínimo de 02 

(dois) tipos de sobremesas. O cardápio deverá ser alterado a cada refeição, principalmente 

para diferenciar o almoço do jantar. Não será autorizado o pagamento referente à consumo 

de quaisquer outras bebidas que já não estejam inclusas no valor do almoço. No caso de 

consumo adicional, este deverá ser cobrado diretamente do consumidor 

39,30 

http://www.unioeste.br/
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04 

Jantar, buffet livre com 01 (uma) bebida não alcoólica (refrigerante, água ou suco), por 

pessoa, além das seguintes características: mínimo de 07 (sete) tipos de saladas; mínimo 

de 06 (seis) tipos de pratos quentes; mínimo de 03 (três) tipos de carnes; mínimo de 02 

(dois) tipos de sobremesas. O cardápio deverá ser alterado a cada refeição, principalmente 

para diferenciar o almoço do jantar. Não será autorizado o pagamento referente à consumo 

de quaisquer outras bebidas que já não estejam inclusas no valor do almoço. No caso de 

consumo adicional, este deverá ser cobrado diretamente do consumidor. Havendo 

concordância entre a Coordenação/Corretores e a empresa contratada, o jantar poderá ser 

substituído por um buffet de sopas ou outro tipo de refeição, sem no entanto, ser 

autorizado qualquer pagamento adicional para tal 

39,30 

05 

Coffee Break para o período da manhã, com as seguintes características: Para atender 

a aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas; cardápio variado ao longo dos dias, com no 

mínimo: 04 (quatro) tipos de salgados; 04 (quatro) tipos de doces; 04 (quatro) tipos de 

sucos; café e chá. Incluir copos para suco, café e chá, guardanapos de papel, palitos de 

dente, pratos laminados ou plastificados e garfinhos plásticos (quando necessário). Servir 

o coffee break em sala diferente daquela utilizada para Correção 

15,36 

06 

Coffee Break para o período da tarde, com as seguintes características: Para atender a 

aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas; cardápio variado ao longo dos dias, com no 

mínimo: 04 (quatro) tipos de salgados; 04 (quatro) tipos de doces; 04 (quatro) tipos de 

sucos; café e chá. Incluir copos para suco, café e chá, guardanapos de papel, palitos de 

dente, pratos laminados ou plastificados e garfinhos plásticos (quando necessário). Servir 

o coffee break em sala diferente daquela utilizada para Correção 

15,36 

07 

Sala ventilada para a Correção de Redações, com as seguintes características: O 

ambiente deverá abrigar até 50 (cinquenta) pessoas sentadas (com mesa e cadeira); as mesas 

que serão utilizadas para a correção deverão estar acompanhadas por cadeiras estofadas e 

ter tamanho e espaço suficiente para abrigar, confortavelmente, no mínimo, 02 (dois) 

corretores (vedada a utilização de cadeiras tipo universitárias); o ambiente de localização 

da sala deverá ser isolado de corredor que tenha trânsito de terceiros ou que possa ter seu 

trânsito restrito durante o período de correção; a sala deverá ter seu uso restrito e exclusivo 

pela UNIOESTE por todos os dias de trabalho contratados;  condicionador de ar; café, chá 

e água permanente e renovado durante todo o período de utilização da sala (previsto para 

08 horas diárias) 

264,41 

08 

Sala ventilada para a Coordenação/Secretaria da Banca Permanente de Correção de 

Redações do Vestibular da UNIOESTE, com as seguintes características: Ambiente para 

abrigar até 05 (cinco) pessoas e o material de trabalho da correção das redações; tamanho 

mínimo de 14 m² de espaço disponível para utilização para a Coordenação e Secretaria (sem 

contar banheiro ou outro ambiente), podendo ser dividido em 02 (duas) salas menores; 01 

(uma) mesa para a Coordenação, tipo escrivaninha, com cadeira estofada; 02 (duas) mesas 

de apoio, para a Secretaria da Coordenação e organização do material; 05 (cinco) cadeiras 

adicionais e estofadas; esta sala deverá estar próxima (se possível, ao lado) da sala de 

Correção de Redações, isolada de corredor que tenha trânsito de terceiros ou que possa ter 

seu trânsito restrito durante o período de correção; uso restrito e exclusivo da UNIOESTE 

por todos os dias de trabalho contratados; condicionador de ar; café, chá e água permanente 

e renovado durante todo o período de utilização da sala (previsto para 08 horas diárias). 

172,59 

 

 

Valor Total do Lote (R$) 865,09 
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CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os valores pelos quais serão contratados os serviços do presente Contrato não sofrerão reajustes 

pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data máxima prevista no edital para apresentação 

da proposta, podendo após este período ser revistos com base na variação acumulada do INPC 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado e divulgado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), ou outro índice comprovadamente utilizado pela maioria 

das empresas do ramo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VALIDADE 

Parágrafo Primeiro 

O prazo de vigência deste contrato visando a execução do objeto constante da Cláusula Primeira, à 

Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, é de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de sua assinatura, podendo o mesmo ter a sua duração prorrogada conforme disposto 

no art. 103, inciso II, da Lei Estadual n.º 15.608/07, ressalvadas as restrições nele estabelecidas. 

Parágrafo Segundo  
Durante a vigência deste contrato, o mesmo não poderá ser transferido ou sublocado pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro 

Constituem direitos da CONTRATANTE obter a execução dos serviços objeto deste Contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados.   

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) conferir e encaminhar os documentos fiscais relativos aos serviços prestados pela 

CONTRATADA, efetuando os respectivos pagamentos à esta; 

b) conferir a manutenção da regularidade fiscal da CONTRATADA; 

c) receber o seu objeto nos termos da Lei Estadual n.º 15.608/07; 

d) obter a execução adequada dos serviços, para os fins a que pretendem ser efetuados; 

e) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução deste contrato ou 

instrumento equivalente. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 a) executar o objeto deste Contrato ou instrumento equivalente no prazo e forma ajustados; 

 b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução deste contrato ou instrumento equivalente; 

 c) manter durante toda a execução deste contrato ou instrumento equivalente, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução deste contrato ou instrumento 

equivalente, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais 

e comerciais; 

http://www.unioeste.br/


                                                                                          
 

Reitoria – CNPJ 78680337/0001-84 

Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário – Cx. P. 000701 – CEP 85819-110 

Cascavel – Paraná – Fone: (45) 3220-3042 – Fax: (45) 3220-3047 

www.unioeste.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA 

PROCESSO Nº 52.410/2017 

 

7 

 

 e) atender, de imediato, as solicitações, serviços e informações que lhe forem solicitadas pela 

CONTRATANTE, orientando-a para melhor atendimento aos usuários; 

 f) manter a CONTRATANTE informada sobre qualquer fato estranho ao Contrato, resolvendo 

com esta o problema surgido; 

 g) responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 

seus sucessores e representantes, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato, 

isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 

mesmos; 

h) no caso do Lote 01 do Edital Licitatório, garantir a exclusividade das salas e ambientes para 

correção das provas, impedindo o acesso de terceiros, além de manter a CONTRATANTE, através do 

Coordenador da Banca de Redação, informada sobre a quantidade de pessoas que utilizam aposentos, 

refeições, coffee break, café e água, bem como de qualquer fato estranho ao presente Contrato, no 

desenvolvimento das atividades da Banca, resolvendo com este o problema surgido; 

i) cumprir a legislação relativa ao exercício comercial do presente contrato. 

   

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Parágrafo Primeiro 

Os serviços deverão ser prestados pela(s) CONTRATADA(S) após a assinatura do presente termo 

contratual, visando assim o cumprimento do disposto no Parágrafo Terceiro abaixo, além do disposto 

no presente Contrato, o qual é parte integrante do edital licitatório.  

Parágrafo Segundo 

O prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro acima, poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude 

o art. 57, §§ 1.º e 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA conforme solicitação da CONTRATANTE, não 

se admitindo recusa por parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada, sendo 

que todos os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados pela CONTRATADA após a 

solicitação da CONTRATANTE, excluídas as exceções justificadas pela CONTRATADA e 

devidamente aceitas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deve ser responsável por quaisquer ônus decorrentes de registros relativos ao 

objeto proposto, além de ser autorizada pelos órgãos competentes e/ou seus prepostos, a executar os 

serviços propostos, devendo manter em seu poder os documentos probatórios, que poderão ser 

consultados a qualquer momento.  

Parágrafo Quinto 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria), pode solicitar, a seu critério, 

esclarecimentos e informações complementares. 

Parágrafo Sexto 

Caberá ainda à CONTRATADA, na execução deste contrato ou instrumento equivalente, atender às 

seguintes condições específicas ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto 

Estadual n.º 6.252/06, de 22/03/2006: 

a) recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos 

utilizados; 
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b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;  

c) coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos durante ou 

depois da utilização ou do consumo de um produto; 

d) transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza) concentrados, 

procedendo-se à diluição no local de utilização; 

e) utilização de produto biodegradável, sendo vedada a entrega ou utilização por parte do 

fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de substâncias que destroem a 

camada de ozônio SDO, arroladas em resolução do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alínea, os produtos e equipamentos considerados de uso 

essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de serviços de 

manutenção de equipamentos e sistemas de refrigeração; 

f) é vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que 

contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais 

alimentados com ração contendo ingrediente transgênico.  

Parágrafo Sétimo 
Durante a vigência deste contrato, o mesmo não poderá ser transferido ou sublocado pela 

CONTRATADA. 

Parágrafo Oitavo 

Fica entendido e compromissado que a(s) CONTRATADA(S) acata(m), a partir da assinatura deste 

Contrato, a execução dos serviços descritos no(s) Lote(s) do Anexo I.b do edital licitatório, segundo 

as exigências do presente Contrato.  

Parágrafo Nono 

À CONTRATADA cabe total responsabilidade quanto ao correto atendimento do pedido, no tocante 

as especificações e execução.  

Parágrafo Décimo 

Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e os serviços efetuados, 

serão aplicadas à CONTRATADA sanções previstas no edital e na legislação vigente, devendo os 

serviços serem novamente executados, se for o caso. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no 

mesmo local, para a Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme 

solicitação da CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO 

À CONTRATADA compete: 

Parágrafo Primeiro 
Total responsabilidade quanto ao correto atendimento do pedido, no tocante às especificações, 

condições e obrigações relativas à prestação de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e 

alimentação no mesmo local, para a Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE, sendo que todos os custos ou despesas relativas à esses serviços, correrão exclusivamente 

por parte da CONTRATADA, não cabendo em hipótese alguma, recusa por parte desta em relação à 

prestação dos serviços contratados, sob pena das sanções previstas neste Contrato.  
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Parágrafo Segundo 

Executar com pessoal necessário e qualificado, durante o tempo que perdurar este contrato, as tarefas 

descritas no Anexo I.b, Lote 01, do edital de licitação, procedendo às suas expensas, nas datas 

legalmente estabelecidas e nas repartições competentes, o recolhimento das contribuições sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, advindas da 

licitação. 

Parágrafo Terceiro 

Efetuar os pagamentos aos funcionários que desenvolverem os serviços, por consequência deste 

contrato, compreendidos os proventos dos trabalhos devidos como: salários, férias, décimo terceiro 

salário, adicional de férias, horas extras, vale-transporte e tudo o mais prescrito em lei, além de 

quaisquer gastos efetuados por estes relativos ao objeto deste contrato. 

Parágrafo Quarto 
Promover a substituição imediata de funcionários postos a serviço da CONTRATANTE sempre que, 

por qualquer motivo, esta assim desejar e se manifestar expressamente. 

Parágrafo Quinto 

Emitir documento(s) fiscal(is) contra a CONTRATANTE, no valor dos serviços prestados. 

Parágrafo Sexto 
Executar os serviços conforme solicitação da CONTRATANTE, não se admitindo recusa em 

decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada. 

 Parágrafo Sétimo 
Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE, oriundo de mau uso 

de equipamentos, materiais e/ou instalações. 

Parágrafo Oitavo 
Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou à terceiros, 

quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de seus funcionários na 

execução dos serviços contratados. 

Parágrafo Nono 

Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas relativas à este contrato, incluindo despesas com 

fretes, despesas com pessoal, encargos previdenciários e trabalhistas, tributos, seguros, insumos e 

outros encargos ou acessórios necessários à execução dos serviços. 

Parágrafo Décimo 
Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à 

CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste 

contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro 
Substituir, de imediato, às suas expensas, os equipamentos e/ou serviços em que se verificarem vícios, 

defeitos, incorreções e outros. 

Parágrafo Décimo Segundo 
Fornecer todos os componentes, acessórios e mão-de-obra necessária à completa execução dos 

serviços contratados. 

 

 

http://www.unioeste.br/


                                                                                          
 

Reitoria – CNPJ 78680337/0001-84 

Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário – Cx. P. 000701 – CEP 85819-110 

Cascavel – Paraná – Fone: (45) 3220-3042 – Fax: (45) 3220-3047 

www.unioeste.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA 

PROCESSO Nº 52.410/2017 

 

10 

 

Parágrafo Décimo Terceiro 
Manter todos os seus funcionários devidamente uniformizados, com crachás de identificação, em 

conformidade com as normas vigentes. 

Parágrafo Décimo Quarto 
Designar preposto(s) com poderes para deliberar e/ou atender a qualquer solicitação da fiscalização da 

CONTRATANTE, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados em relação 

ao presente Contrato, sendo que este(s) deverá(ão) estar disponível(s) em qualquer dia ou horário, para 

receber qualquer solicitação da CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato. 

Parágrafo Décimo Quinto 

Responsabilizar-se pelas aprovações de licenças junto à órgãos públicos, quando aplicável, bem como 

por qualquer multa decorrente da não observância das legislações vigentes. 

Parágrafo Décimo Sexto 
Responder por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de atos praticados por 

seus funcionários ou prepostos. 

Parágrafo Décimo Sétimo 
Manter em número suficiente, equipe composta por profissionais para desenvolver as atividades 

relacionadas ao presente Contrato, bem como pessoal de infraestrutura qualificado, de forma a garantir 

o atendimento de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, além de pessoal necessário à 

plena execução dos serviços. 

Parágrafo Décimo Oitavo 
Na ausência de funcionários em virtude de férias, faltas ou afastamentos, a CONTRATADA obrigar-

se-á a suprir a falta daqueles, a fim de não prejudicar a execução normal dos serviços objeto deste 

contrato. 

Parágrafo Décimo Nono 
A CONTRATADA deverá estar devidamente autorizada pelos órgãos fiscalizadores do setor, a 

executar os serviços objeto deste contrato, devendo manter em seu poder os documentos 

comprobatórios, que poderão ser consultados a qualquer momento pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Vigésimo 

A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços objeto do presente contrato nas datas, prazos 

e condições solicitadas pela CONTRATANTE, não cabendo em hipótese alguma recusa ou mudanças 

por parte da CONTRATADA, quanto ao serviço solicitado. 

Parágrafo Vigésimo Primeiro 
Compete à CONTRATADA a total responsabilidade quanto à correta execução dos serviços, no 

tocante as especificações, condições e obrigações. 

Parágrafo Vigésimo Segundo 
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a execução efetuada, 

serão aplicadas à CONTRATADA sanções previstas no presente contrato e na legislação vigente, 

devendo os serviços serem imediatamente executados. 

Parágrafo Vigésimo Terceiro 
A solicitação da CONTRATANTE se efetuará de acordo com as necessidades da Reitoria da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. 
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Parágrafo Vigésimo Quarto 

Nos locais onde serão executados os serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação 

para a Reitoria da UNIOESTE, estes deverão estar devidamente adequados visando a correta 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (conforme legislação vigente), sendo que 

na hipótese de não estarem adequados, a CONTRATADA poderá ser penalizada e ter o seu 

respectivo contrato rescindido. 

Parágrafo Vigésimo Quinto 

A impossibilidade da prestação dos serviços por parte da CONTRATADA devido a fatos 

fortuitos, deverá ser imediatamente comunicada e justificada por esta junto à CONTRATANTE, 

devendo ainda ter a anuência desta última, sob pena de não o fazendo, a CONTRATADA ser 

penalizada. Caberá ainda à CONTRATADA a indicação de outro estabelecimento que possa 

prestar os serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação para a Reitoria da 

UNIOESTE, mantidas todas as demais condições do edital licitatório, inclusive quanto à 

qualidade dos serviços, preço e acessibilidade já informados e exigidos.       
 

Já à CONTRATANTE caberá: 

Parágrafo Primeiro 
Cumprir as exigências legais a esta pertinentes, relativas aos serviços contratados, objeto deste 

contrato. 

Parágrafo Segundo 
Prestar os esclarecimentos necessários à CONTRATADA, visando o bom desempenho das atividades 

oriundas da prestação dos serviços. 

Parágrafo Terceiro 
Responsabilizar-se, em conjunto com a CONTRATADA, pela fiscalização e avaliação de todos os 

trabalhos executados pela mesma. 

Parágrafo Quarto 
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pelos serviços por esta prestados, conforme prazos 

e condições descritos na Cláusula Segunda, do presente Contrato. 

Parágrafo Quinto 
Registrar eventuais irregularidades cometidas e de responsabilidade da CONTRATADA, a fim de 

respaldar processo administrativo por descumprimento contratual, se ocorrer. 

Parágrafo Sexto 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços, fixando prazos para as devidas correções. 

Parágrafo Sétimo 
Cumprir as normas de segurança relativas a esta, pertinentes aos serviços licitados. 

Parágrafo Oitavo 
A solicitação da CONTRATANTE se efetuará mediante a emissão de requisição própria, conforme a 

sua necessidade, sendo que as solicitações dos serviços serão realizadas pela CONTRATANTE com 

uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Caso ocorra desistência da solicitação pela 

ocorrência de algum fato inesperado, caberá à CONTRATANTE a comunicação imediata para a 

CONTRATADA, com no mínimo 02 (duas) horas antes do início da prestação do serviço, visando seu 
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cancelamento imediato, sendo que caso ocorra a desistência da prestação do serviço, não caberá 

qualquer tipo de pagamento ou indenização por parte da CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono 
Em anos subsequentes, para a Banca Permanente de Correção de Redações do Vestibular da 

UNIOESTE, a CONTRATANTE confirmará a data do evento, mediante comunicação oficial à 

CONTRATADA, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

CLÁUSULA NONA - DO CUMPRIMENTO DA PROPOSTA  

Parágrafo Primeiro 

Com referência ao objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, à conceder livre acesso 

aos seus documentos e registros contábeis, para os servidores dos órgãos e entidades públicas 

concedentes e dos Órgãos de controle interno e externo. 

Parágrafo Segundo 

Ainda quando da execução dos serviços, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) CONTRATADA(S) 

deverá(ão) estar com o CNPJ e Razão Social rigorosamente iguais aos apresentados nos 

documentos de Habilitação. 

Parágrafo Terceiro 

Não será aceita, sob nenhuma hipótese, mudança de CNPJ nas notas fiscais entregues referentes 

ao objeto, sob possibilidade de penalização à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA, bem como seus representantes legais, serão responsáveis pelo cumprimento da 

proposta apresentada, respondendo cível, criminal e administrativamente, em caso de inexecução do 

presente contrato.   

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA será responsável por quaisquer ônus decorrentes de licenças relativas à 

execução dos pedidos solicitados, bem como pela correta prestação dos serviços contratados.  

Parágrafo Terceiro 

Os valores máximos unitários para a licitação foram fixados em cada um dos Itens constantes do Lote 

do Anexo I.b do edital licitatório, sendo que ficou estabelecido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), para o Lote 01, como valor estimado a ser gasto no período de 12 meses, para contratação de 

serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para a Reitoria da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.   

Parágrafo Quarto 

Os valores indicados no Parágrafo acima, para o período de 12 (doze) meses, são meramente 

referenciais e representam apenas uma projeção, podendo variar conforme os períodos de plenas 

atividades da Instituição, e não representam de forma alguma garantia de contratação total ou parcial, 

ou ainda obrigatoriedade de pagamento por parte da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE, sendo que as requisições dos serviços serão solicitadas na medida da necessidade da 

CONTRATANTE, com exceção feita apenas nos dias 29 de novembro à 03 de dezembro de 2017, 

período este que deverá ficar previamente agendado para ser utilizado pela Banca Permanente de 

Correção de Redações do Vestibular da UNIOESTE, onde estarão participando da Banca um número 
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aproximado de 50 (cinquenta) pessoas. Este período será confirmado pela CONTRATANTE até o dia 

15 de novembro de 2017.     

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA deverá executar exclusivamente o objeto indicado nos Itens do Lote do Anexo I.b, 

do edital licitatório, sendo que todos os serviços descritos deverão ser prestados exclusivamente na 

cidade de Cascavel.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

Parágrafo Primeiro 

A recusa injustificada da CONTRATADA em aceitar ou retirar o presente contrato ou instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado para 

a execução dos serviços oriundos deste Contrato para o período de 12 (doze) meses, conforme 

estimativa disposta no item 8.3 do edital licitatório.  

Parágrafo Segundo 

Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste contrato, são 

cabíveis as seguintes sanções administrativas: 

a) advertência;  

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos. 

Parágrafo Terceiro 

Para aplicação das sanções administrativas, a CONTRATANTE levará em consideração a natureza e 

a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante 

processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme a seguir: 

a) a sanção administrativa de ADVERTÊNCIA será aplicada por escrito e destinada às 

condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação; 

b) a sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial da 

obrigação, inclusive, por atraso injustificado, sujeitando a CONTRATADA à multa de mora, que será 

graduada de acordo com a gravidade da infração. 

Parágrafo Quarto 
Em caso de atraso injustificado no cumprimento da execução dos serviços, bem como por 

inadimplemento das cláusulas do presente contrato, poderá ser aplicada à CONTRATADA multa 

moratória de valor equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento), sobre o valor dos serviços não 

executados, por dia de atraso, até o 10.º (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento), do valor total 

relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 

Parágrafo Quinto 

O atraso superior a 10 (dez) dias corridos, bem como o descumprimento de cláusulas e condições do 

edital, do presente contrato, ou outro instrumento equivalente em nome da CONTRATADA, 

configurará inadimplência desta última. 
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 a) realizada a execução dos serviços com atraso, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento 

da respectiva nota fiscal até a apuração das causas que ensejaram o fato e avaliará quanto à 

aplicabilidade ou não da penalidade; 

 b) sendo cabível, a multa será descontada diretamente do pagamento da nota fiscal, caso ainda 

não paga, ou ainda, cobrada mediante procedimento administrativo ou judicial, conforme o caso; 

 c) a aplicação da multa a que se refere o Parágrafo Quarto desta Cláusula, não impede que a 

CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato ou instrumento equivalente, e aplique as 

demais sanções previstas na legislação estadual pertinente; 

 d) as multas previstas no parágrafo citado não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas; 

 e) a sanção administrativa de SUSPENSÃO temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 

154 da Lei Estadual n° 15.608/07; 

 f) a sanção administrativa de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE será aplicada nas 

hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 e seguintes da Lei Estadual n.º 15.608/07. 

Parágrafo Sexto 

Pela inadimplência, inexecução total ou parcial deste contrato ou instrumento equivalente, e pelo 

descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a 

rescisão deste contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE, poderá, ainda, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n.º 15.608/07, 

sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado 

para os serviços oriundos da licitação para o período de 12 (doze) meses, conforme estimativa disposta 

no item 8.3 do edital licitatório.  

Parágrafo Sétimo 

As sanções administrativas previstas nesta Cláusula, serão aplicadas sem prejuízo das cominações 

impostas na Lei Estadual n.° 15.608/07 e suas alterações.  

Parágrafo Oitavo 

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por 

eventuais perdas ou danos causados à CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEMAIS DEVERES DA CONTRATADA 

 

 01 - Quanto à execução dos serviços: 
 a - Corrigir, imediatamente, eventuais falhas observadas e apontadas pela fiscalização da 

CONTRATANTE, sendo que a fiscalização da CONTRATANTE não exclui nem diminui a completa 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas do presente 

contrato;  

 b - Arcar com todas as despesas operacionais necessárias à execução dos serviços. 
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02 - Quanto aos funcionários: 

 a - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

funcionários, das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE. 

 

03 - Quanto ao pagamento das despesas com funcionários: 

 a - A CONTRATADA responderá por todos os ônus com salários, seguros, encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais, resultantes da execução deste contrato; 

 b - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e/ou 

comerciais, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do presente contrato; 

 c - A CONTRATADA se obriga a manter sempre atualizados os pagamentos referentes à 

remuneração mensal dos seus funcionários vinculados aos serviços ora contratados, bem como aos 

encargos sociais e trabalhistas previstos em legislação; 

 d - Caberá à CONTRATADA o pagamento dos salários e demais vantagens, além do 

recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes aos funcionários que executam ou venham a 

executar os serviços decorrentes deste contrato, e que possuam vínculo empregatício com esta, 

cabendo-lhe também, a competência exclusiva para responder por quaisquer ações porventura 

impetradas por seus funcionários, junto ao Poder Judiciário; 

 e - A CONTRATADA assumirá a defesa contra reclamações judiciais e extrajudiciais e arcará 

com os ônus decorrentes dos prejuízos e das ações judiciais que possam ocorrer em consequência da 

execução dos serviços contratados a que venham a ser arguidos contra a CONTRATANTE, por 

terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES 

 

Da Contratada: 

a - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa 

por parte desta, qualquer funcionário cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do órgão e/ou seção, ou ao interesse do 

serviço público; 

b - Fornecer todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços. 

 

Da Contratante: 

a - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços; 

b - Prestar informações, atinentes ao objeto da contratação, que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 

c - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, através de seus responsáveis, ou 

em caso de impedimento legal, por seus substitutos eventuais; 

d - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do presente contrato.   
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido, caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e 

seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual n.º 15.608/07, 

de 16 de agosto de 2007, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Estadual n.º 15.608/07, e dos princípios gerais de 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado 

que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, lavrando-se 01 

(uma) via para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria), mais tantas vias 

quantas forem à empresa signatária, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Cascavel, 10 de novembro de 2017 

 

 

 

                       

Nilceia Aparecida Moresco Marqueviski Wilson Jose Gregoletto 

UNIOESTE Deville Hotéis e Turismo Ltda 

 

 

Testemunhas: 

 

____________________________ 

____________________________ 
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