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cspecifi caçõe§ contidas nas CARACTEÚSTICAS TÉCNICAS.

CLÁUSULA DECIMA - DA CEssÀo Do C0NTRÂTo

A CONTRATADA não podeú ceder o presente contrato a neúuma pessoa, fisica ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AÀITICORRUPÇÃo

As paÍes declaram conhecer as normas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n" 8.42911992), aLei n' 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, neúuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja. ou aceitar ou se comprometer a aceilar
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer
espécie, de modo fraudulento que constituam pútica ilegal ou de comrpção, bem como de
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quânto ao objeto deste contrato, devendo garantiÍ, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULÂ DECIMA SEGUNDA _ DAS PENAT,IDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigivel juntamente com o
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso
em relação à data prevista para o fomecimento;

b) multa de 10o/o (dez por cento) do valor contratual quando por açâo, omissão ou negligência a

CONTRATADA infi-ingir qualquer das demais obrigaçôcs contratuais;
c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto
contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fomccimento do objeto,
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fisca-l, ocorrer a rescisão administrativa;

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em
conformidade com a gravidade da infração cometida peta CONTRATADA, observando-se o
disposto no Art. 78 da Lei Federal no 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÀO OAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para

apuração dos fatos e respectivas sançôes se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado

dos atos a serem realizados.

Parágrafo Único

A autoridade competente poden! quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.

CLÁUSUI-A DÉCIMA QUARTA. DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de

I
r

l

L é?



115

interpelação judicial, sem direito de indenização de qualquer espócie à CONTRATADA, nos
seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;
b) quando houver inadimpl&cia de cláusulas ou condições contratuais por

CONTRATADA;
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir;
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fomecer o objeto do presenre conrrato.

Parágrafo Único

parte da

Pira apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento
administrativo cabivel, com prévia notificaçâo ao contratado de todos os atos a seÍem realizados. A
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a
apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QTIINTA - DA DoCUMENTAÇÃo CONTRATUAL

Integram e completam o presente contmto para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus teÍnos, o instnmento convocatório, a pÍoposta da CONTRATADA, anexos e
pareceres que instruem o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAs ALTERAÇÔES

Seni incorporada a este contràto, mediante TERMOS ADmIVOS, qualquer modificaçào que venha
a ser necessária duÍante a sua ügência.

Parágrafo único

As alterações contratuais devem ser precedidas de anuência expressa do PARANACIDADE, salvo
as que tratarem da prorrogação, tào somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ Do RECEBIMENTo E DA GESTÃO Do CoNTRAT0

O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a) Ademar França Baptista,
designado pela Portaria n' 06212017 .

O gestor do contrato é o (a) Sr(a) Michele Soares de Jesus.designado pela Portaria n" 00112017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislaçào em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DAS CoNDIÇÕES GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas

incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeiçôes, decorrente do objeto deste contrato.
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CLÁUSULA VIGESIMA - Do FoRo

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, nào obstante qualquer mudança de domicílio
da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter urn representante com plenos poderes
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLÁUST]LA \'IGESIMA PRIMEIRA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao pÍesente contrato.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas)
testemuúas presentes ao ato, a Íim de que produza seus efeitos legais.

em igual teor, com as
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Brírbara, 02 de julho de 2020.

ATANTE C
lig Barbosa
TADAC
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Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL _
Lêi n' 660, dê 02 de abril
dê 20r3.

---

| - Atos do Podêr Executivo

RATO DO C

REF.: Pregâo Elêtrônico n." 15/2020

CONTRATANTE: Município dê Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001{0,
com sede âdministraliva na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato represenlado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo.

CC,,., RÂTADA: ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 34.091.218/0001-10, localizada na Avenida Doutor José Luis Lemê Maciel, n" 395
- São Roberto (Jordanésia), na cidade de Caiamar, Estado de São Paulo, CEP - 07787-000, repÍesentada por seu Íepresentante legal, Sr. Lêandro
Zillig Barbosa.

OBJETO: Aquisição de 01 (um)veículo tipo Van, para Secrelaria [iunicipal de Saúde,

VAL0R: R$ 15í.800,00 (cento ê cinquênta e um mil e oitocêntos reais). As despesas com a execuÉo do objeto dêste Contrato mrrerão as
contas 2791; 2795; 2796.

PRAZo DE VIGÊNCA: 365 (trezentos ê sessenta e cinco) dias, mntados a partir de sua assinatura.
PRÂ20 DE ENTREGA: 90 (noventa) dias, contados da assinatura do mntÍato

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSoS: Convênio n" 22712020 - SEDU.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932
FORO: Comarca de São Jêrônimo da Serra, Estado do Paraná.

DATA DE ASSINATURA CONTRÂTO: 0207/2020.

EXTRATO DA ATA OE DEP N." 23/2020 - PMNSB . RE E E E P E E N" ,14/2020 - PMNSB

OÍ -'fO - RegistÍo de preços para evênlual aquisição de pranchoes de eucalipto e pregos a serem utilizados na reforma dê pontes

VALIDADE DA ATA: Oe 040712020 a 0110712021.

BENEFICIÁRIA OA ATA: LEONARDO GONCATVES 03868342966
CNPJ sob no. 31 .258.674/0001-14
Vila RuralSol Nascente, S/N - CEP:86250000 - BaiÍro: Vila Rural, Nova Santa Bárbara/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECIFI O DO OBJETO E PR REGISTRADOS

ITENS

Preço

unilâno

Lote Item DescriÉo do produto/servi\p Marca do

produto

Unidade

de mêdida

Quantidade Preço

total

Lote 001 1 8718 Prancha de eucâlipto vermelho - Medidas 5,0 x 0,20 x

0,06 CxLxE

MADEIRA

GONÇALVES

UN 96,00 80,00 7.680,00

Lote 001 2 8717 Prancha de eucalipto vermelho - Medidas 6,0 x 0,20 x

0,06 CxLxE

MADEIRA

GONÇALVES

UN 100,00 98,00 9.800,00

Lote 001 3 1699 MADEIRA

GONÇALVES

100,00 17 ,47 1.747 ,00Pregos 26 X 84 universal

TOTAL 19.227 ,00

ooc!ôr€.rio âssnaóo pd côrllírádo ügll,al NDvã sânla
Báôá,. PóLitu.a Múnicipàl: S55610600@16ô âC SERASA-
Suá âirúliord.d. ó g.6ntrd. d6ó. aue !Éuáliádô alavés do
3I.: hnb'//wsw 

^ó.Í.íov 
bÍlMàv.úhl.rà.ríirílÊltçi,rllldule

Município de Nova Santa Bárbara -Paraná
Edição N' 1754 - Nova Santa Bárbara, Paraná.

Eric Kondo - Prefêito Munlclpal

I códisodo 
I

lproduto/serviç!l

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfíedo Eittencourtde Moraes n"222 - Cenlro

Fonê/Fax: (43) 326ffi10o
E-mâil: diarioofi cial@nsb.pÍ.gov.bÍ

pmnsb@nsb.pr.gov.br
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0?J07t2020 E-mail do lsmweb - Soluçóos para lntêmet - Ao Fiscal do contrato n" 322020 - VeÍculo Saúde

ri$
licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>{5 ismWeb

É.db'CrBk

Ao Fiscal do Contrato n" 3212O20 - Veículo Saúde
l mensagem

Sêtor dê Licitaçóes - PrêÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.bÊ 2 de julho de 2020 09:56
Para: projetos projetos <proiêtos@nsb.pr.gov.br>

Bom dia,

Seguê anexo contralo n" 32J2020, decorÍente do Prsgão Eletrônico n.o 1512020, cujo objeto é aquisição de 01 (um)
veículo tipo Van, para Secretaria Municipal de Saúde, a Íim de que o mesmo seia acompanhado, assegurando-se o
cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos

^ 
Setor dê Licitaçõês
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

:,

E 32 2020 - Contrato Pregão '15 2020 - Alphao.pdf
33K

https://mail.google.com/mail/u/o?ik='1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3At-731497015123820987&simpt=msg-a%3 At.74552... 1tj
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II*I. NOVA SANTA BARBARA
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

14 elernÔNrco ( ) PRESENCTAL

N' ,t5 / -9oCQ

Rua Walliedo Binencouí de Moracs n'222, Centro, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

14

22.

N' especrrrcaÇÃo DOC
1 Capa do processo ü

AK
a Prefeito pedindo abertura do processo ok
4 okOrçamentos (estimativa de preços)

ohLicitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)
tl Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão) ok

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0k
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) OK

I Autorização do Prefeito para abertura
10 Resumo do Edital (0k
11. Edital completo ok
12. I Pedido de Parecer Jurídico do edital 0k
13 Parecer Jurídico (Edital) nk

Publicaçôes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). 0K
PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) OR

0k16 Documentos de Credenciamento
17 (JKPropostas de Preço

CKDocumentos de habilitaçáo
IKAta de abertura e julgamento

frKProposta final das empresas vencedoras
21. Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) 0K

Parecer Jurídico (Julgamento) 0k
IJ LicitaÇão ao Prefeito (Homoloqação) ôr
24 HomoloqaÇáo do Prefeito ôK

CK
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico)
AK26. Ordem de contrataÇão
0k27. Contrato

28 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico)

OK

29 Licitação ao Fiscal do contrato encaminhado cópia assinada

30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de preço:

31 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotação).
.)a Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaÇão)
JJ Termo aditivo
34 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

B&bara" Paraná E-mail licitacaoransb.Dr.sov.br - rn{rv.nsb.Dr.Êov.br

Ã

oBs.I

2. I Ofício da secretaria solicitando

I

I

I 15.

I

I

I

18.
| 19.

20.

I

I

I

I

Se houver aditivo:

I I I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO FARANA

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÁO ELETRÔNICO N" 15/2020

Aos 10 dias do mês de julho de 2020,lavrei o presente termo de enceÍramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 1512020, registrado em 0l/06/2020, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 122, quLe corresponde a este tenno.

lEbtu L Santos
Responsáve o Setor de icitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Safta BtubaÍ4 Püaná
E-mail - licilacaoú)nsb.pr.qov.br - w$,!v.nsb.oÍ.gov.bí
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