
PREFEITURA MUNICIPAL
tc5NOVA SANTA BARBARA

c SULA SEGUNDA - DA ENTREGA

0 prazo de entrega será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. A
entrega deverá ser feita na Sede da Prefeilura Municipal (departamento de compras), localizado na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná ou qualquer outro local indicado pelo

departamento de compras, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a PreÍeilura isenta de quaisquer responsabilidades.

Parágrafo único - No ato da entrega o objeto deverá passar por avaliação de uma Comissão
constituída pela Administração, que deverá atestar se o mesmo atende as características constantes
no edital.

CLÁUSULA ÍERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Elehônico No 39/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 19 de julho de 2013,

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suÍicienles para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua
peíeita execuçã0.

Parágrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA- DO PREÇO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais).

CúUSULA OUINTA - DO PAGAMENTO
0 pagamento ocorrerá após a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a apresentação da

nota Íiscal/fatura e logo após a aceitação da nota pelas secretarias solicitantes lançada na respectiva Nota de

Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.

Parágrafo Unico - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

conespondente ao alustado na Cláusula Quarta.
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dianteiros e traseiros;
4 alto falantes e íádio
com função MP3 e USB
e entrada auxiliar com
antena de teto;
Alarme;
Faróis de neblina;
Com insulfilme/ película
de proteção instalado/
colocado na entrega do
veÍculo:
Rodas no mÍnimo Aro
14";
Portas malas com
capacidade mÍnima de
450 litros;
Protetor de cárter;

TOTAL 75.300,00

ESTADO DO PARANA
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE UGÊNCIA.
0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA- DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que o objeto será entregue em perfeitas condiçÕes de uso e
de acordo com as especificações do edltal, podendo ser rejeitados e substituidos de imediato, caso não

atendam as especificações deste contrato.

CLAUSULA OITAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art, 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigável, por acordo entre as

partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração,

Parágrafo Unico - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sanções:

a)Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de até 02 (dois) anos,

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os

motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes, apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLAUSULA NONA. DAS SANçÔES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem pre1uízo das disposiçoes

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 200/o (vinte por cento) da avença.

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta no

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do

presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de

duas testemunhas,

Nova Santa Bárbara, 02 de agosto de 2013

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. sov.br - www.nsb.or. gov.br
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DOTAÇÔES

Conta da despesa
lFuncional

programática lFonte de recurso lNatureza da
I ldespesa
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Moraes

rcício - Contratante

Coelho de Paula
Aufi Veiculos e Maq

Sidney da Silva
Secretário nicipalde Saúde
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Município de Nova Santa Bárbara -2013

Listagem de Contratos

Équidano

110

Pá9i81

lnlclo vlgâncla Flnal vlgêncla Fornecedor
0210812013 30t10t2013 37861-5 AUFI VETCULOS E MAQUTNAS LTDA
Ge3tor
33151 . SIONEY FERNANDES DA SILVA

Local Llcitação
100 Gabinetê do PreÍeito Pregão - 96 000039/2013

Súmula
AousçAo oevÉcur-osRt roÍvroroR zERo KM

lnicioexec,gestor Flmexec.gestor

Dotação:

Conta despesa Fonte Neturoza dospesa Fu ncional

00021 0

002490

0000 Recursos Ordinários (Livres)

0497 Vigilância em Saúde

4,4. 90. 52. OO. OO . EQU IPAMENTOS E I\,ATERIAL

4.4,90. 52, OO. OO . EQU I PAMENTOS E IVIqTERIAL

04.122.0030.2002

I 0.304.0370.203 1

Requlrlções de empenho:

Nünero Tipo Oata de emlssão Dlf. de Valor

00042812013 Ordinário

-ERpenhos 3em requisição:

Nünero Data de emissão Valor

2181t2013

215212013

Ordinário

Ordinário

05/08/201 3

05/08/201 3

Subtotal:

coMPosrcÃo oo sÂLpo

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisições de empenho:

Valor dos estomos de requisição de empenho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissível (%)

75.300,00

75.300,00

(45.500,00)

0,00

Valor dos empenhos sem requisição:

Velor dos estomog de empenho sem requisiçáo:

Valor dos cancelamentos de rap sêm requisição:

Valor das reversóes de estomo de empenho:

Saldo para nova3 requlslçõo3 de empenho:

(29.800,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERÂL

Valor original do contrâto:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisições de empenho:

Valor dos estornos de requisiçáo de empenho:

(Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissivel (o/o)

75.300,00

75.300,00

(4s.500,00)

0,00

Valor dos empenhos sem requisiçáo:

Valor dos estomos de empenho sem requisigáo:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisiçáo:

Valor das reversóes de estorno de empenho:

Saldo para novas requlelçõer de empenho:

(29.800,00)

0,00

0,00

0,00

0,00A
vritários de solecão:

- Contreto: 937

- lmprimir as dotaçóes
- lmprimir os atos contretuais
- lmprimir requislções / empenhos / cancelamentos de rap e seus respectivos estornos

EÍÍiüópq: EldrECristirElulü(, mEsào: 5504 y 25tfirâ1315.19.27

Valor da requlslção No Empenho

05/08/2013 45.500,00 002179

Subtotal: 45.500,00

Tipo

24.585,09

5.214,91

29.800,00
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CFIHK LIST

MODALIDADH: PREGÃO

(x) ELÊTnÔrurCO ( ) PRESENCIAL

N" oiQ I an$

111

NO HSPECtFTÇAÇA0 n0c OB§.
1 Capa ctro processo ôl-
2 Ofício da secretaria solicitando ür
2 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ü.
4 Contabilidade à l-icitação (Resposta dotação) 0ú
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0/
6 Farecer Jurídico (lndicando a Modalidade) dL
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura íV.
I Portaria nomeação da Comissáo de Licitação OA
G Resumo do Edital ô1

"10 Farecer Jurídico (Edital) ôrL

11 Edital OL

12 Publicações (Diário Estarlo, Diário tJnião e Jornal Reçlional) ck-
13 Publicação Mural de Licitaçao (TCH) u
14 Docirmentos de Credenciamento o_
15 Propostas de Pneço ÔL
16 Documentos de habilitaÇão (Y
17 Ata de abertura e julgamento o(
18 Proposta final das enrpresas vencedoras ôú
1g Licitação ao ..!urídico (Resultado cia Licitaçáo) rt(
20 Parecer Jurídico (Julganrento) &
21 Licitação ao Prefeito (Hornslooação) Í)L
22 Homologação do Prefeito 0tt
23 PublicaÇão da HomologaÇão (Jornal Regional) 0t
24 Ordem de contrataÇão cIt
25 a
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) Oú

27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagerr'l cje contratos) 0l-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Cclntrato
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ESTADo oo pan*rÁ Fá9. 1"12

TER.MO DE ENCERRAVIENTO DE PROCtrS§O LICXT.{TORIO
rnncÃo nr,rrnôF[Ico N" 039/2013

Aos 04 dias do mês de novernbro de 2}l3,lavrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de Pregão Eletrônico n' 03912013,
registrado em 01/0712013, que tem como primeira folha açapa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 1 ao no 111, que corresponde a este termo.

ffifuireo

Responsável
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