
554
REFElTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo no peneNÁ

oRDEM DE coNTnareçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo das empresas:

ANDRE LUcLIo Dos sANTos - ME, CNPJ n" 14.766.100/0001-38, no valor de

nS gZ.A18rOO (trinta e sete míL, trezentos e dezoito reais), AWD COMERCIO DE

ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ n" 17.059.7121ooo1-89, no valor

de RS 8.242112 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos),

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES MACROSUL LTDA,

CNPJ n'95.433.397 IOOOI-11, no valor de R$ 1.54O,OO (um mil, quinhentos e

quarenta reais), EQUIPOS COMERCIAL LTDA, CNPJ n' 11.674.5401OOO1-77,

no valor de R$ 2.0,6618o- (dois mil, sessenta e seis reais e oitenta centavos),

IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ n' 01.114.32610001-O2, no

valor de RS L2.8LOr74 (doze mil, oitocentos e dez reais e setenta e quatro

centavos), INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA,

CNPJ n" 78.589.504/0001-86, no valor de R$ 9.99O,OO (nove mil, novecentos e

noventa reais), INFOHARD INFORMATICA LTDA ME, CNPJ no

07.291.94210001-15, no valor de RS 1.44O,OO (um mil, quatrocentos e

quarenta reais), MNETE FATIMA LERIN - ME, CNPJ n" 14.176.79510001-06,

no valor de RS 7.26916o_ (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta

centavos), KLEBER ARRABACA BARBOSA, CNPJ n" 11 .5O7.711/000\-73, no

valor de R$ 7.968117 (sete miI, novecentos e sessenta e oito reais e dezessete

centavos), LIJIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME, CNPJ no

12.162.386lOOO|-I7, no valor de R$ 3.381,OO (três mil, trezentos e oitenta e

um reais), MARCIOLI E CIA LTDA - ME, CNPJ n'08.496.953/0001-02, no

valor de RS 3.956188 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e

oito centavos), OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ n" 04.026.757 IOOOI-

05, no valor de R$ 1.555187 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e

oitenta e sete centavos), ROSA GARCIA & CIA LTDA ME, CNPJ no

11.969.918/0001-60, no valor de R$ 3.7L3r32 (três mil, setecentos e treze reais

e trinta e dois centavos), TORNAR USINAGEM, COMERCIO E MANUTENCAO
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INDUSTRIAL LTDA - ME, CNPJ no 08.035.307 /OOO1-30, no valor de R$

1.185148 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e

Z LDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME, CNPJ n" 07.5L1.O67 10001-30, no valor

de R$ 4.554rOO (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais). Tudo de

conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade Pregão Eletrônlco n.o

oLg | 2OL3.

Nova Santa Bárbara, 13lOSl2Ol3.
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Contrato no 01712013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA ASSOCIAçÃO DOS AMtcOS DA EQUOTERAP|A.AME,

TENDO POR OBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE

SERVIçOS DE EQUOTERAPIA.

Referente Pregão Presencial n.0 2612013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.0

2612013, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt

de Moraes, n'222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,

Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o no

563.691 ,409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CoNTRATANTE, e, de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA.AME, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 16.628.558/0001-56, sediada em Cornélio Procopio, Estado do

Paraná, sito à Margens da PR 160, S/N, Km 3,5, Fazenda São José, neste ato representada pelo Sr. Antonio

Pereira Lima, portador da cédula de identidade R.G, no 889923 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no

239,345.069-68, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho

de 1993, alterada pela Lei8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as

seguintes cláusulas e condiçoes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de equoterapia com

atendimento a 08 (oito) crianças/adolescestes, com múltiplas deficiências, semanal, com '1 seção de 30

minutos a cada crianças/adolescestes, totalizando 32 atendimentos mensais, conforme consta da proposta

apresentada no Pregão Presencial n.o 2612013.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRESTAçÃo.
0s Serviços deverão ser prestados no endereço da empresa contratada

PARAGRAFO ÚNICO - As despesas de viagem e transporte dos pacientes a serem

atendidos correrão por conta exclusiva da empresa contratante.

CLAUSULA TERCE!RA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial N.o 26/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 24 de abril de 2013.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execuçã0,

PARAGRAFO SEGUNDO . Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e
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PARAGRAFO 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 alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente

assinados pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA QUARTA - DO PREçO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga

a pagar à CONTRATADA um valor de R$ 1.395,60 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta

centavos), mensais, por um período de 09 (nove) meses, totalizando R$ 12,560,40 (doze mil, quinhentos e

sessenta reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá após prestação dos serviços cotados, com a apresentação da

respectiva Nota Fiscal, e logo após a aceilação da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota
de Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável,

CLAUSULA SEXTA. DA RESCISÂO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do art, 78 da Lei Federal n" 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 Administraçã0.

PARAGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor 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 sançoes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedlmento de contratar com

a Administraçâo pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para llcitar 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 pre.juízos

resultantes, após decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no contido na letra
,b,

CLÁUSULA OITAVA. DAS SANçÔES

Em oconendo inexecuçâo e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas neste contrato

motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem preluizo

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.1222, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - El - E-
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este contrato, vale o contrato.

PARAGRAFo ÚntCO - R CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.
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Associação dos Ami Equ

,
NOVA SANTA BARBARA 558

das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de200/o (vinte porcento)da

avenç4.

CLAUSULA NONA. DA DOTAçÃO OnçAUENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária

n0 07 - Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10,301 .0320,2026 - Manutenção do Fundo

Municipalde Saúde; 3390.3900.0G- Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica; 2280;2290.

CLAUSULA DÉCIMA. DO PRAZO DE VIGÊNCN.

0 prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de 09 (nove) meses,

entrando em vigor logo apos a assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de

acordo com as partes,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO FORO

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

questoes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja,

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 2013

io

da - Contratada

Tamires Diogo Ito

Secretária de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do contrato
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Contrato no 019/2013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA ANDRE LUGLIO DOS SANTOS. ME, TENDO POR

oBJETo A AQUISIçÃO Oe EQUTPAMENTOS DE |NFORMAT|CA, MATERIA|S

PERMANENTES E OUTROS PARA MANUTENçÃO DAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS.

Referente Pregão Eletrônico n,0 19/2013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.0 19/2013, de um lado, a

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 95.561,080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222-
Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039,382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 563.691,409-
10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME, CNPJ n0 14.766.100/0001-38, com sede na cidade de São

Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, sito a Rua José Sebastião Lopes, n' 487 - Centro, neste ato

representada pelo Sr. Andre Luglio dos Santos, portador da Cl com RG sob o n,0 7.175.551-7 SESP/PR e

CPF sob o n.o 031.730.649-92, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato,

decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico N0 19/2013, aplicando-se supletivamente os princípios

da teoria geral dos contratos, as disposiçÕes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir;

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais, tudo conforme especificado no edital

convocatorio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n,o '19/2013,

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fornecimento

emitido pela Prefeitura,

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

CLAUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçoes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico N0 19/2013 - e seus anexos;

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

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

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua

perfeita execução

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CenÍro, I 43. 3266.1222. E - 86.250-000 Nova Santa Barbara.
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As despesas decorrentes desta licitação correráo por conta da dotação orçamentária havida pela co

PREFEITURA IVUNICIPAL
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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
reuniôes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de qualquer

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

cLÁusuLA QUTNTA. DO PREçO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 37,318,00 (trinta e sete mil, trezentos e dezoito reais).

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá após a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a apresentação da
nota fiscal/Íatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de
Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes,

CLAUSULA OITAVA- DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão enlregues em perfeitas condiçoes de
uso e de acordo com as especiÍicaçÕes do edital, podendo ser rejeitados e substituidos de imediato, caso não

atendam as especificaçoes deste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÂO CONTRATUAL
A rescisão conkatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Adminiskação, 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 autorizaçâo escrita e fundamentada das autoridades compelentes, reduzida a termo no
processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Unico . Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, alem de multa de 2070

(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 conkatar 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

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

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs SANÇÔES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização inlegral, Sem prejuízo das dis

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença,

siçoes
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Secretaria de Serviços Públicos lnternos, 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04,122,0070.2006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 4490.52,00,00 -

Equipamentos e Material Permanente; 440; 06,125.0090,2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490.52,00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 540; 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;

04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15,122.0100.2009 - Manutenção das atividades da

Secretaria de Serviços Públicos Externos; 4490.52.00,00 Equipamentos e Material Permanente; 730; 05 -

Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;

12361,0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 4490.52.00,00 Equipamentos e Material

Permanente; 1600; 1610; 05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361 ,0260.2020 -

Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB; 4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;

05.004 - Manutenção da Educação lnfantil; 12,365.0270,2021 - Manutenção da Educação lnfantil -
FUNDEB; 4490.5200,00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870; 12.365,0280,2022 - Manutenção da

CEINF Noemia B. Carneiro; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; '1930; 1940; 1950; 4490.5200.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010,07 - Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de

Saúde; 10,301 ,0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3390.30.00.00 - Material de

Consumo; 2210', 2220',4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 2361; 07.002 - Fundo

Municipal de Saúde PAB/SUS; 10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitária; 4490.52.00.00

Equipamentos e Material Permanente; 2490; 08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 -

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar

Social e do Trabalho; 4490.52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente',2620',08.002 - Fundo Municipal

de Assistência Social; 08.244,0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;

4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente', 2940', 2950; 2960; 08.003 -Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 08,243.0430,6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente; 4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030; 08,243.0440.2038 -
Manutenção do Conselho Tutelar;4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente;3100.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 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

duas testemunhas,

contrato, em 03 (três) vias de teor, na presença de

Nova Santa B

Santos

Andre Luglio - ME - Contratada

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266j222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
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Responsáveis pelo acompanhamento do contrato:

Emmanuel Nun

Secretário de Serviços Públicos lnternos

Braz de Lima

Secretária de Educaçã0, Esporte e Cultura

5ff,?

Qr)
\

io Ca ffinardi
Secretário Públicos Externos

Tamires Diogo lto

Secretária Municipal de Saúde

L" de Paula

Secretária O/gem Estar Social e do Trabalho
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEI/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA AWD COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA -
ME, TENDo poR oBJETo A AoutstçÂo DE EeutpAMENTos oe rruronuÁtrcl,
MATERTATS PERMANENTES E ouTRos PARA maNureuçÃo DAs

SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Referente Pregão Eletrônico n.0'19/2013

Pelo presente instrumento garticular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.0 19/2013, de um lado, a
PREFEITURA DO MUNlClPlO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563,691.409-

10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa AWD COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA- ME, CNPJ no 17,059,71210001-89, com

sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sito a Rua Theodoro Schneider, n" 582, Bairro Portã0, neste

ato representada pelo Sr. Walter Dybas, portador da Cl com RG sob o n,0 4,850.437-0 SESP/PR e CPF sob

o n.' 872.239.539-34, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato,

decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico N' 19/2013, aplicando-se supletivamente os principios

da teorra geral dos contratos, as disposiçÕes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos de informática, materiais
permanentes e oulros para manutenção das Secretarias Municipais, ludo conforme especificado no edital

convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n,0 19/2013,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fornecimento

emitido pela Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçÕes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, Íicando a Prefeitura l\4unicipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico N0 19/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 19 de abril de 20'1 3.

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

cláusula, serâo co
perfeita execuçã0.

nsiderados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu ob
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Contrato no 020/2013

Parágrafo único - No ato da entrega os produtos deverão passar por avaliação de uma Comissão

constituida pela Administração, que deverá atestar se o mesmo atende as caracterÍsticas constantes
no edital.
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Parágrafo Segundo. Em havendo dúvldas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste conlrato, 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,

CLÁUSULA QUINTA. DO PREÇO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 8,242,12 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá após a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, medianle a apresentação da

nota fiscal/fatura e logo após a aceitação da nola pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de

Empenho, sendo o mesmo fixo e ineajustável.

Parágrafo Único A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
1 correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA- Do PRAzo DE VIGÊNCIA.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas condiçoes de

uso e de acordo com as especificaçoes do edital, podendo ser rgeitados e substituidos de imediato, caso nâo

atendam as especificaçoes deste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÂO 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 sançoes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitaçâo 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 pel

prejuizos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b",

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS SANÇÔES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposi

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÂO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela con
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Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070.2006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 4490.52,00.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 440; 06.125,0090,2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;

4490,52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 540; 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;

04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das atividades da

Secretaria de Serviços Públicos Externos; 4490.52,00.00 Equipamentos e Material Permanente; 730; 05 -
Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;

12,361.0220,2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 4490,52.00.00 Equipamentos e Material

Permanente; 1600; 1610; 05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12,361,0260,2020 -

Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB; 4490.52.00,00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;

05,004 - Manutenção da Educação lnfantil; 12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantil -
FUNDEB; 4490.5200,00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870; 12.365.0280,2022 - Manutenção da

CEINF Noemia B. Carneiro; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950; 4490.5200.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010',07 - Secretaria de Saúde; 07,001 - Fundo Municipal de

Saúde; 10.301 ,0320,2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3390.30,00.00 - Material de

Consumo, 2210', 2220',4490,52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 2361; 07,002 - Fundo

Municipal de Saúde PAB/SUS; 10,304,0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitária; 4490.52.00.00

Equipamentos e Material Permanente; 2490; 0B - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 -

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.244.0390,2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar

Sociale do Trabalho; 4490.52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente',2620',08.002 - Fundo Municipal

de Assistência Social; 08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;

4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente', 2940', 2950; 2960; 08.003 -Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243,0430,6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente; 4490,52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030; 08.243,0440.2038 -
Manutenção do Conselho Tutelar; 4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 3100.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 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 ma 2013

o

Contratante

I

AWD Comercio de Eletro Ltda-ME-Contratada
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Responsáveis pelo acompanhamento do contrato:

Nun Morgado

Secretário de Serviços Pú lnternos

Braz de Lima

r\ )
io os íignardi

Secretário Serviços Públicos Externos

Tamires Diogo lto

Secretária Municipal de SaúdeSecretária de Educação, Esporte e Cultura

de Paula

Secretária r Social e do Trabalho
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Contrato no 02112013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E

HOSPTTALARES MACRoSUL LTDA, TENDo poR oBJETo A AQUISIçÃO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS

PARA MANUTENçÂO OAS SECRETARTAS MUNtCtPAtS.

Referente Pregão Eletrônico n.0 19/2013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.0 19/2013, de um lado, a

PREFEITURA D0 MUNICípIO Oe NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 95.56'1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'222-
Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563,691,409-

10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ no

95,433,397/0001-11, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr.

Alairto José Pelozzo, portador da Cl com RG sob o n,o 5,01'1.809-6 SSP/PR e CPF sob o n.o 747,575,399-

91, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de

licitação Pregão Eletrônico No'19/20'13, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos

contratos, as disposiçoes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A C0NTRATADA obriga-se a fornecer à C0NTRATANTE equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais, tudo conforme especiÍicado no edital

convocatorio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n,o 19/2013.

CLAUSULA SEGUNDA. DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de Íornecimento

emitido pela Prefeitura.

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

CLAUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçÕes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico N0 19/2013 - e seus anexos;

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

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

NOVA SANTA BARBARA

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu

perfeita execuçã0.
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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.

cLÁusuLA QUTNTA. DO PREÇO
Para o Íornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais),

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá após a entrega dos produtos cotados em ate o 30 dias, mediante a apresentação da
nota fiscal/Íatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de
Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA- DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas condições de
uso e de acordo com as especiflcaçoes do edital, podendo ser rejeitados e substituldos de imediato, caso não

atendam as especificaçoes deste contrato.

CLÁUSULA NONA - 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 enÍe as
partes, mediante autorizaçâo escrita e Íundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Unico - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do conlralo, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sançoes:

a) Adveíência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administraçáo

pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

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

os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade
que apllcou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuizos resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b",

cLÁusuLA DÉcrMA - DAS sANçoEs
Em ocorrendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem preluizo das disposiçôes

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença

cLÁusuLA DÉcrMA pRrMErRA. DA DoTAçÃo oRçAMENTARTA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta no 03
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Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070,2006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 4490,52.00.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 440; 06,125.0090.2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490.52,00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 540; 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15.1223100.2009 - Manutenção das atividades da

Secretaria de Serviços Públicos Externos; 4490.52.00,00 Equipamentos e Material Permanente; 730; 05 -
Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;

12.361,0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 4490.52.00,00 Equipamentos e Material
Permanente; 1600; 1610; 05,003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12,361 ,0260.2020 -

Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB; 4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;

05.004 - Manutenção da Educação lnÍantil; 12365,0270,2021 - Manutenção da Educação lnfantil -
FUNDEB; 4490,5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870; 12,365,0280,2022 - Manutenção da

CEINF Noemia B. Carneiro; 3390.30,00,00 - Material de Consumo; '1930; 1940; 1950; 4490.5200.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010',07 - Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de

Saúde; 10.301 ,0320,2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3390.30.00.00 - Material de

Consumo; 2210',2220',4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 2361;07.002 - Fundo

Municipal de Saúde PAB/SUS; 10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitária; 4490,52.00.00

Equipamentos e Material Permanente; 2490; 0B - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08,001 -

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.244,0390,2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar

Sociale do Trabalho; 4490,52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente',2620',08,002 - Fundo Municipal

de Assistência Social; 08.244,0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente',2940',2950; 2960; 08.003 -Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430,6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente; 4490.52,00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030; 08,243,0440.2038 -
Manutenção do Conselho Tutelar;4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3100.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 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 maio 2013

Prefei tratante

0

Alai Pelozzo

Comercio de Materiais Médicos e Hos I Ltda - Contratada

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 43 3266.1222. E - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-

mails - I icitacao(ânsb.pr. gov.br - rvwrl'. nsb.pr. gtlv.br

^\





PREFEITURA NIUNICiPAL

NOVA SANTA BARBARA
lI ^'r rúrtJ

ESTADO DO PARANA
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Secretário de Serviços Públicos Externos

Tamires Diogo lto

Secretária Municipal de Saúde

S ni
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Contrato no 02212013

CONTR.ATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA EQUIPOS COMERCIAL LTDA, TENDO POR OBJETO A

AQUTSTçÃO DE EQUTPAMENTOS DE tNFORMAT|CA, MATER|ATS PERMANENTES

E OUTROS PARA MANUTENçÃO OnS SECRETARTAS MUNtCtpArS.

Referente Pregão Eletrônico n.0 19/201 3

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.0 19/2013, de um lado, a

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourtde Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039,382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 563,691,409-

10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa EQUIPOS COMERCIAL LTDA, CNPJ n0 11.674,54010001-77, com sede na cidade de Rolândia,

Estado do Paraná, sito a Rua Pérola, no 38, Sala 03 - Vila Oliveira, neste ato representada pela Sra.

Wildimara Oliveira de Moraes, portadora da Cl com RG sob o n.o 5.528.707-4 SSP/PR e CPF sob o n,o

822.368,369-53, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do

processo de licitação Pregão Eletrônico N0 19/2013, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral

dos contratos, as disposiçÕes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à C0NTRATANTE equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais, tudo conforme especificado no edital

convocatorio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.0 19/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fornecimento

emitido pela Prefeitura.

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

CLAUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçoes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico N0 19/2013 - e seus anexos;

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

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

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua

perfeita execuçã0.

Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato
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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 alteraÇões de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos represenlantes legais das parles.

CLÁUSULA QUINTA. DO PREçO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 2.066,80 (dois mil, sessenta e seis reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá após a entrega dos produtos cotados em atê o 30 dias, mediante a apresentação da
nota fiscal/fatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de

Empenho, sendo o mesmo fixo e lrreajustável,

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

conespondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉIMA - Do PRAZO DE VIGÊNCA.
0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas condiçoes de

uso e de acordo com as especificaçoes do edital, podendo ser rejeitados e substituidos de imediato, caso não

atendam as especificações deste contrato,

CLÁUSULA NONA - 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 no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as

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

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Unico. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, alêm 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

prejuizos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no conlido na letra "b".

CLÁUSULA DÉcIMA. DAS SANÇÔES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposiçôes

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOTAçÂO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotaçáo orçamentária havida pela conta n0 03

- Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 03.00'l Secrelaria de Serviços Públicos lnternos;
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04J22.0070.2006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 4490.52.00.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 440; 06.125.0090,2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490,52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 540; 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;

04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos, 15,122.0100,2009 - Manutenção das atividades da

Secretaria de Serviços Públicos Externos, 4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 730; 05 -

Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 4490,52.00.00 Equipamentos e Material
Permanente; '1600; 1610; 05,003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361,0260,2020 -

Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB; 4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;

05.004 - Manutenção da Educação lnfantil; 12365,0270,2021 - Manutenção da Educação lnfantil -
FUNDEB; 4490.5200,00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870; 12.365.0280,2022- Manutenção da

CEINF Noemia B. Carneiro; 3390.30.00,00 - Material de Consumo, 1930; 1940; '1950; 4490.5200.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010',07 - Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de

Saúde; 10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3390.30.00.00 - Material de

Consumo; 2210',2220',4490,52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 23ô1;07,002 - Fundo

Municipal de Saúde PAB/SUS; 10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitária; 4490.52,00.00
Equipamentos e Material Permanente; 2490; 0B - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08,001 -

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar

Sociale do Trabalho; 4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente',2620',08,002 - Fundo Municipal
de Assistência Social; 08.244,0410,2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente', 2940', 2950; 2960; 08.003 -Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente; 08,243,0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente; 4490,52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030; 08.243.0440.2038 -
Manutenção do Conselho Tutelar; 4490.52,00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3100,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questoes 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 Bá 2013

ara 0liveira de Moraes

Equipos Comercial Ltda - Contratada
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Responsáveis acompanhamento do contrato:

Nu Morgado

Secretário de Serviços Pú lnternos

moni Braz de Lima

ôr
1,

Secretário

Bignardiio

Públicos Externos

Tamires Diogo lto

Secretária Municipal de SaúdeSecretária de Educaçã0, Esporte e Cultura

Luc de Paula

Secretária do m Estar Social e do Trabalho
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Contrato no 02312013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME, TENDO POR

oBJETO A AQUTSIçÃO Oe EQUTPAMENTOS DE |NFORMATICA, MATERIATS

PERMANENTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS.

Referente Pregão Eletrônico n.0 19/201 3

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.0 19/2013, de um lado, a

PREFEITURA DO MUNICípIO Oe NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 95,561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222-
Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4,039,382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691,409-

10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa IMPER|O BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ no 01.114,32610001-02, com sede na cidade de

Cornélio Procopio, Estado do Paraná, sito a Rua ParaÍba, n" 68 - Sala 3, Centro, neste ato representada por

seu procurador, Sr, José Luiz Buono, portador da Cl com RG sob o n.o 3.502.751-3 e CPF sob o n.o

978.923.949-15, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do
processo de licitação Pregão Eletrônico N0 19/2013, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral

dos contratos, as disposiçÕes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A C0NTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais, tudo conforme especificado no edital

convocatorio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.0 19/20'13,

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de Íornecimento

emitido pela Prefeitura,

Parágrafo único - No ato da entrega os produtos deverão passar por avaliação de uma Comissão

constituida pela Administração, que deverá atestar se o mesmo atende as características constantes
no edital.

CLAUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçoes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades,

CLAUSULA QUARTA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico N019/2013 - e seus anexos,

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 19 de abril de 2013.

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

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto

perfeita execuçã0.
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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 alteraçÕes de qualquer

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

CLAUSULA QUTNTA. D0 PREÇO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 12,810,74 (doze mil, oitocentos e dez reais e setenta e quatro
centavos).

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá apos a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a apresentação da

nota fiscal/fatura e logo apos a aceitação da nota pela secretaria solicitante 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
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLAUSULA SÉTIMN - 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 OITAVA. DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas condiçoes de

uso e de acordo com as especificaçÕes do edital, podendo ser rejeitados e substituidos de imediato, caso não

atendam as especificaçÕes deste contrato.

CLAUSULA NONA. 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 licitatorio, desde de que haja conveniência da Administraçã0,

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 ate 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 propria 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 DÉCIMA . DAS SANÇÔES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das d

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20o/o (vinte por cento) da avença

CLAUSULA DÉCrMA pRtMEtRA. DA DOTAÇÃo ORçAMENTARTA
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As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta n0 03
Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;

04.122.0070.2006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 4490,52,00.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 440; 06,125.0090,2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490.52,00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 540; 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos'
04,001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15.122.0100,2009 - Manutenção das atividades da

Secretaria de Serviços Públicos Externos; 4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 730; 05 -

Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura; 05,002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 4490.52.00.00 Equipamentos e Material
Permanente; 1600; 1610; 05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12361.0260.2020 -

Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB; 4490.52,00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;

05 004 - Manutenção da Educação lnfantil; 12365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantil -
FUNDEB; 4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870; 12.365,0280.2022 - Manutenção da

CEINF Noemia B. Carneiro; 3390.30,00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950; 4490.5200.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010',07 - Secretaria de Saúde; 07,001 - Fundo Municipal de

Saúde; 10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3390.30,00,00 - Material de

Consumo; 2210',2220',4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 2361;07.002 - Fundo
Municipal de Saúde PAB/SUS; 10.304,0370,2031 - Bloco de Vigilância de Saúde- Sanitária; 4490,52,00,00
Equipamentos e Material Permanente; 2490; 08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08,001 -

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar

Sociale do Trabalho;4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente',2620',08.002 - Fundo Municipal

de Assistência Social; 08,244,0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social'

4490,52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente ', 2g4O',2950; 2960; 08.003 -Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente; 4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030; 08,243,0440.2038 -
Manutenção do Conselho Tutelar;4490.52,00.00 - Equipamentos e Material Permanente;3100.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. 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, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de

duas testemunhas,

Nova Santa maio de

no

lm Ltda - ME -
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Responsáveis pelo acompanhamento do contrato:

Emmanuel nes

Secretário de Se Públicos lnternos

iApa Braz de Lima

1\
Bignardi

Públicos Externos

Tamires Diogo lto

Secretária Municipal de SaúdeSecretária de Educaçã0, Esporte e Cultura

de Paula

Secretária do Social e do Trabalho

Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, 43.3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
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cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto

perfeita execuçã0,
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Contrato no 02412013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO

LONDRTNENSE LTDA, TENDo pOR oBJETO A AQUIS|çÃO DE EQUTPAMENTOS

DE INFORMATICA, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Referente Pregão Eletrônico n.0 19/201 3

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.0 19/2013, de um lado, a

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourtde Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563,691,409-
10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ no 78.589.504/0001-86,

com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Avenida Tiradentes, no 4455 - Bairro Setor
lndustrial, neste ato representada pelo Sr, Alberto Rapcham, portador da Cl com RG sob o n.0 1,388,023

IFP/RJ e CPF sob o n,0 116.247,799-72, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente

contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico No 19/2013, aplicando-se supletivamente os

principios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A C0NTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais, tudo conforme especificado no edital

convocatorio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.0 19/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fornecimento

emitido pela Prefeitura.

Parágrafo unico - No ato da entrega os produtos deverão passar por avaliação de uma Comissão
constituida pela Administração, que deverá atestar se o mesmo atende as características constantes
no edital.

CLAUSULA TERCEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçÕes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico N0 19/2013 - e seus anexos;

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

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

easua

mai ls - I icitacao'Íl,nsb.p.lr. eov.br - rvrvu.nsb.pr. gov.br

»



PREFEITURA N4UNICIPAL 580
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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 QUTNTA. DO PREÇO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais),

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá apos a entrega dos produtos cotados em até o 30 dias, mediante a apresentação da

nota fiscal/fatura e logo apos a aceitação da nota pela secretaria solicitante 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

correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta,

CLAUSULA SÉTIUN. 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 periodo e/ou de acordo com as partes,

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os produtos serão entregues em perfeitas condiçoes de

uso e de acordo com as especificaçoes do edital, podendo ser rejeitados e substituídos de imediato, caso não

atendam as especificações deste contrato,

CLAUSULA NONA. 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 licitatorio, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

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 sançôes:

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

pelo prazo de ate 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 propria 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 "

CLAUSULA DÉCIMA . DAS SANÇÔES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas neste motivado pela

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

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

CLAUSULA DÉC|MA PRTMETRA - DA DOTAÇÃO OnçAUENTARIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta n0

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-
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Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos'
04.122.0070.2006 - Manútenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos láternos; 4490.52,00,00 l
Equipamentos e Material Permanente; 440; 06,125,0090.2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 540; 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos'
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15.122,0100.2009 - Manutenção das atividades da

Secretaria de Serviços Públicos Externos; 4490.52,00,00 Equipamentos e Material Permanente; 730; 05 -
Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura; 05,002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 4490,52,00.00 Equipamentos e Material
Permanente; 1600; 1610; 05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361.0260.2020 -

Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB; 4490.52,00,00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;

05.004 - Manutenção da Educação lnfantil; 12.365,0270,2021 - Manutenção da Educação lnÍantil -
FUNDEB; 4490,5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870; 12,365,0280,2022 - Manutenção da

CEINF Noemia B, Carneiro; 3390,30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950; 4490.5200.00 -

Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010;07 - Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de

Saúde; 10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3390.30.00.00 - Material de

Consumo; 2210', 2220',4490,52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360; 236'1; 07.002 - Fundo

Municipal de Saúde PAB/SUS; 10,304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanltária; 4490.52.00.00

Equipamentos e Material Permanente; 2490; 08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 -

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08,244,0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar

Sociale do Trabalho; 4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente',2620',08.002 - Fundo Municipal

de Assistência Social; 08.244,0410,2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente',2940',2950; 2960; 08.003 -Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 08,243,0430,6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente; 4490,52,00,00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030; 08.243.0440,2038 -
Manutenção do Conselho Tutelar;4490.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente;3100.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questoes 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 Bárba 13 2013
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Responsáveis pelo acompanhamento do contrato
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Bignardi

Serviços Públicos Externos
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Emmanuel

Secretário de
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Públicos I

Braz de Lima T Diogo lto

Secretária de Educaçã0, Esporte e Cultura Secretária Municipal de Saúde

Lucia

Secretána do

de Paula

Estar e do Trabalho
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