
CLÁUSULA QUARTA - [)A VIGÊNCIA

o pagamento rderente ao prcsente Comrato será efetuado à vista. observado o prazo de. no mínimo. 5
(cinco) dias corridos. a contar do primciro dia útil seguinte á data da comprovaçüo da entrega. instalação e
montagem dos itens solicitados. mediante a apresentação da Nota Fiscal. devidamente atestada pelo setor
competente.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N," 02/2016

1- PARTES

FUNDAÇÃO ARAUcARIA. pessoa juridica de direito privado de utilidade pública - Lei Estadual nO
1318012001. inscrita no CNP.I/MF sob o nO03.579.617/0001-00. sediada na Av. Comendador Franco. 1341.
Jardim Botânico. Curitiba.PR. ncste ato representada pelo seu Presidente. Senhor PAULO ROBERTO
SUJD I3ROFMAN. brasileiro. R.G. N" 589.331-3 S5P PRo CPF 167,864.759-49. residente e domiciliado â
Rua Gumercindo Mares. nO 150. Casa 12. Cond. 5herwood. CEP 80.810-220. Curitiba - PRo e pelo Diretor
de Administraçüo e Finanças. Senhor .I0S(, CARLOS OEHR. brasileiro. R.O. N° 1..144.331-2 PRo CPF nO
500.014,429-53. residente e domiciliado á Rua Eduardo Geronasso. n" 280. Ap.02. CEI' 82.510.280.
Curitiba -PRo duravante denominada CONTRATANTE.

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. ArqMax Equipamentos para Escritório l.TDA-EPP pessoa jurídica
de direito priv'ado. estabelecida na cidade de Pinhais. Estado do Paraná. Rua Corbelia. 1315. Bairro Alto
Tarumü. CEI': 83.324-221. Fone (41) 30970509. inscrita CNPJ sob o n." 11.232.573/0001-67. neste ato
representada pela Sra. Joanna Marques Froguer l.eandro . RG. 79375004 SSP/PR. CPF 042.204.849.65.
d,'rav ante denominada CONTRATADA

11 - DA FUi'ODAI\IENTAÇÃO LEGAL

Estc Contrato Administrativo decorre do Processo de Licitaçüo. modalidade Tomada de Preços. aberto pelo
Edital 11.° 02i20 16 e homologado em 26 de agosto de 2016 sendo publicado no DIOE n" 9773 • pg. 31 em 30
de agosto de 2016 e será regido pelas normas da citada Lieitaçüo. disposições constantes da Lei Federaln.o
8, 666/93. com as alterações introduzidas pelas Leis Federais n.O 8.883/94 e 9.648/98. suas alterações e
tkmais nonnas aplil.:ávcis à espécie. que reger-se-á pelas cláusulas e condições especificadas a seguir:

CL\tISlJLA PRIMEIRA - DO OB.JETO

. Contrataçào de empresa. visando fornecer novos módulos de ampliação dos atuais arquivos deslizantes
instalados cm nossa entidade. conforme especilicações contidas no Anexo I do Edital.

I)arágl"afo Único: Integram e completam o presente Contrato. para todos os fins de direito. obrigando-se as
partes em todos os seus lennos. as condições expressas no Edital de Licitação. Tomada de Preços nO
002/2016.juntamcnte com seus anexos c a proposta da COi'OTRATADA.

CL..\USULA SEGUi'O[)A - [)O VALOR CONTRATUAL

O valor do presente contrato é de R$ 34.050.00 (trinta e quatro mil c cinquenta rcais).

CL\USlJLA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES [)E ENTREGA E PAGAMENTO

,
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O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias. referente ao processo de entrega. mt).a:\~em 'e -.~",\,
~"<.'";... 1.11,-,.,' i
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CLAUSULA SEXTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA () CASO DE
.;\'AI>IMI'LEMEi'iTO CONTRATUAL -"""~

4 \

o caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto COlbtante da Cláusula Quarta. scrá aplicá,el à ' - I
CONTRATADA muita moratória de valOl equivalente a 0.2% (zero vírgula dois por ce'lIo) sobre o v:~h;Wc"u,
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instalação dos itens adquiridos. independentemente do prazo de garantia oferecido .. contados a partir da data
da sua assiuatura. podendo ser prorrogado por igual período. desde que ocorra alguma eventualidade ou caso
1(1rtuito ou de força maior.

CL1\USULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas c da
CONTRATADA pcrceber O valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Panígrafo Priml'Íro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar () pagamento a vista:

b) dar á CONTRATADA as condições necessárias á'regular execução do Contrato:

c) conferir os itelb. para fins de verificação de sua compatibilidade com as especificações pactuadas.
envolvendo a qualidadé. quantidade e perfeito funcionamento. resultando no recebimento definitivo no prazo
de 5 (cinco) dias corridos de sua entrega.

d) efetuar o pagamento ú vista. observado o prazo de. no mmnno, 5 (cinco) dias corridos. a contar do
primeiro dia útil seguinte à data de comprovação da entrega dos itens solicitados, e apresentação de Nota
Fiscal ou Documento de Cobrança, devidamente atestada pelo setor competente. Nenhum pagamento será
efetuado à Contratada. enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imp<>staem vil1ude de penalidade ou inadimplemento. referente ao objeto deste Edital.

I'arúgrafo Segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar o fornecimento na fonna ajustada:

h) atender aos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais, comerciais c seguros. decurrentes da execução
do presente Contrato:

c) manter durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas. todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação. Tomada de Preços nO002/2016:

d) apresentar. sempre que solicitado. durante a execução do Contrato. documentos quc comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações :Issumidas na licitação. em especial. encargos sociais,
trabalhistas. pn.:\'idenciários. tribulários. fiscais c comerciais.

e) os itens solicitados dc\'{~rào ,.;,erentregues em pcrfeitas condições dc uso/fullcionamcnto. nos cxatos termos
da colllratação levada a efeito. observado o prazo fixado para lanto (dois dias). na Sede da Fundação
Araucária

I) Em caso de não aceitação do item. fica a Contralada obrigada a retirá-lo e substitui-lo no prazo de 48
(quarenla e oito) horas. contados da notificação a ser cxpedida pela Contratante.
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tolal da quantidade do objeto solicitado pela CONTRATANTE por dia útil excedente ao rcspectivo prazo.

Parágrafo Primeiro: Pela incxecução total ou parcial do Contrato a CONTRATAi'lTE poderá. garantida a
prévia defesa. aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lci UO 8.666/93 e multa
corrcspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. de confonnidadc com o disposto nos
arts. -108.-IIOe -112do Código Civil.

CLÁUSULA Sl:T1MA - DA RESCISÃO

o presente Contrato dcverá ser rescindido caso ocorram quaisquer fatos indicados no art. 78 da Lei nO
8.666/93.

Parágrafu lJnicu: A CONTRATADA reconhece os direitos da CO:\'TRATANTE:. em caso de rescisão
administrativa previsla no art. 77 da Lei nO8.666/93. .,

CL..\tiSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposições c:xpressas n3 legislação abaixo e outras
pcrtinentes ao objeto. ainda que não explicitadas:

a) Lci Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações:

h) Código Civill3rasileiro e. ainda. pelos preceitos de direito público e pelos principios da Teoria Geral dos
<. 'nlllratos~

c) l.ei Estadual nO15.608. de 16 de agosto de 2007.

CL..\tJSULA NO:\'A - DO FOHO

rica eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E. por estarem justas e eontratadas. as partes firmam o presente temlO contratual. por
si c seus sucessores. em 02 (duas) vias iguais e rubricadas. para todos os fins de direito. n3 presença de duas,
testemunhas. \ ! __~
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DOCUMENTO CERTIFICADO

E:'\IUl n. - t:m reu de De\t,'O\f1hhnl'nlo Urbano e Rural de Tl'l1«1o
A\"ISO 01-: lInr,\c,\Q

\IOOAUU:\DE: PH[(i ..\O PRl-:SF.:"O(IAL :"O•. 7311016
Sl~ TE'!A nr. REGISTRO Df. PREÇOS

TIPO: 'lF.:"OOR PREÇO MUI !Tnl
OR.Jt:TO: IkglSlro de prCl;us para atluI$t.;
I1lalcn:I.IS de IimpcL:! c hlgrcnlla,,:ão. contou
1i.:II••diu. A prlllt>colil.1l;âo Jl'$ t:n\'CI(lpc~ de r
~çr l~ll,JaI': .:'rllll':l:~(llto.;Jl.:à~Wh:llllnun. na~t:
JI,,~'ll>;io Muraro n" I.<j~-l. Jaldim Pono Alei
.\hl'rtura: 2ll!09/2Dlll:h U9h:ilImin na ~edl
1Il":~ra p"dera ser rl'llra.kl.l partir do dia UI>d
LI'::lta~•.ks da [;\101 :R. onJe- poJ~r3'l
"unpl,'melllJles. ou nu ~lll' ~\I,''''.I(\!cdQru'
".,na,1 aJlIlliçna'<l •..md~ ou!i£l.l~

TlJlo:do. ns de SC:leml->ro
lIDIO MICHElS. DlRFTOR St.'1

~l-\R[ [IH (j1~A FERNANIJES DA SilVA
1>lfclllfa Presidcr.tc

EXTRA TU ()[ CO:'liTRATO AD:'ofISISTRA TIVO
I cnn(l 0212016

1"Uh',: Fulltlaçãll ,\raue.i.riõ( t' ,\r"l:loI31 [quipamcnlos pan [!õuillirio
1.T1H.EPI'
I )hj('lfI: t'onlnluçio de cmpre~a. \'l\ando forncccr no\'1l'i modulos de
;UIlI,Ii:lç.;•• do~ :uuai\ ar4ui\o~ dl'~tbanh'\ In~lalad(K em no\u cnlidadt •
,'"nC"rnll' l"II •••cifiCi>ç;lt'~CllOliua\ 110AnelO I do EditillJ.
\'al"f ennlfaudll nu loh:: RS 34.U5U.OO(Irinta e "Iualro mil ~ dnquent.
rl';Ihl.
lhla Ih- ;I\~inõl(url/o; 111di' \I'(l'mhru d" 1016

\i::(\n(ia: .lU lIrinla) dia'. rdrrcrll" ao pf""eno d" enlrq:a, monlai:em e
in\(;II;lÇ;i1l du, irrn\ adquiridl)\. indrpcndenlrmente do pralO de I:uanfla
f1feredtl" .. cnnllldlt\ a paflir tia data da ~ua a!õsioatura. podendo ser
I,rorrl'l:adll pnr il:ulll p<'riodo. de~dt,' qUl' Ot:nrflt Ille.uma cnonlualidllde ou
I.a\o "Irluilo nu dt' força lIIaior.

1'.\rLO ROBEKTO SUJO HKOF:\IA\
Pre\id~nh'

JOsÊ CARLOS GEIIR
Uirtlor de Administraçjo c Finança~

JOA 'õ:'\A 'I..UU.)l:[S FROGL:ER U:A~nRO
sú,.ia da .\rq\la\ Equipamt'olll'll para [serillirill LTDA. Lrp

8238012016

t: \10111t. I':m re:lollli••Ol':lol'n\ohimcolu lrbano ~ Itural de 10ledo
.\\ISO DF.I.lCII:\C.\O

\I0U.,\1IIHIH.: I'Rt:G,i,O PRESr.;'IiCI .•\1. ~". 74/2016
SIS1E\1 \ m: Rt:GISTRO U[ PREÇOS

TIPO: \1 f.:"OOR PREÇO I'OR nDI
ORH'TO: !{cglstro d~ pre,n~ paIol aquislçáo de: mate:riais diversos para as
ohm,; .1.1 I:MDUR. contorm~ cspcClrica~õe" no edllal de IiCilação, A
pWl':'~'"h"J.~ãodos cmo:lopo:s do: proposta c documf.'ntação poderã ser feIta ale
~.:'IO')';~Olto.ate its Wh:tK)rrun. na s~'<.I<:da EMDUR, Sita na A\lenida Jose João
\1ur;jT(' n". 1,'J.J4. Jnnhm Porto r\legre. Toledo--PR
.-\hl'rturõt: 22iO'J/::016 à •• 1l9h:IUmin na sede da [MOUR. O Edital em sua
ullegrd p"J~rà:><:r rcmaJo a ranir do dia 06 de setembro do: 2016 1It1Oep. de
Ll("'llJl;"'e~ da f"l!JL'R. llndc J'lXicráo ser obtidas infonnaç(Jes
wll1pkm,.ntar,.:s. uu n..) sil~' \\W~.totedo prgO\.br. Fone (45) J378.8ooo-
"'Imil: ~JlD[IClI.l'''.cmdufWtll b! \lU licilalt,j'emdurçombr.

ToleoJo. 05 do:' !>Cle:lllhrú J~2016.
1.IDtO :'t.IICH!-lS. DIRETOR St'I'l:RI!'\;TENDEl\TE.

82452/2016

82240/2016

82302/2016

,\(;T.\I{QL!IA .\1 li:'\: IClI' ..\ l. IlE F.DlCAÇÃO IlE '\PUc.-\IU.~"
A\ ISO IJE lICITAç..i.O
"R [(;,\() SRI';'I;" 5212016

T IPI I. \l.:m.\ prl.'I;O - Item. Cumpra,
Oh)o:l,'_ H.tGlsTRn Ui:: l"U:ço~ \"ISA~U() .-\ AQlIlSIÇAo DE VENTI.
l..\lUUU.S LH: P.-\Rl::llll'.\It.-\ USO UAS I-:SCOLAS.,CMt.:IS.: LOCAIS
"EU) E("L'd I::S..\ AL:TARQU.\ \W:'\ICIP,.\I, DE t:Dl CAçA0 m:APU-
f".\IU ",\ (.-\'It~l.
\,,1.\1 \la\ll11t) blln\aJ.l: R~ .I'! I .5-lI.l.nll(lrC'Lenlu~ e no\'(:nla e um mil. quinhentos
.: 'IU,lI,"UIJ reilrs)

Il;u:I dt' cnlj,adn' 'ti de SrlrDlhru de ;016 11>J.J'~()hora)
c J CUll,ll •..-:.I.lra Jlsp..)m\'c1 no nlarll1 OfiCial do :'-1uniciph): \\'-\"'W.ilpu ••-"l'3na pr.go\',
hl - 1)'.1111)()fiClal - liçllaçôc!> I\~IE, a partIr ..Iv dia 06.'09<'2016.
h.d.lfl'lHllCnh'~: iI,,~lJK:lllJà~II<'Ul)hora~. h::1cfurlc' (4.1) J Il'12-4279.

.\ut<lrquia .\lunrciral d •.. bJucal,7à(l de ,\pucarana. OS de S•..lcmbw de 2016.

\\ I~O IH: lICIT.\c;..\O. CO~CORR.:."IiCL\ .". 00712016 - COIIAB-Ll>
uB)I ..ro: :\Iienação .I•..Imu\~i~de Ilropriedade da COHAB-I.D.lo.:alizados nesta
,'ld.l,k de Londlina-I'R O Edital ú'mplcto eMa:á di~pt,"ivcl e podcrâ M:r obtido
nl' 'Ih:: ,,\\ I,'" l'-'I1\ll"1n;\"'1" ',,, h, ,'"t- Ih. OUlras inforTMl,7õcs neçc!>....aria.~ .lIra\'6
do teicl.,nc 143) JJ I~.~~68 f (.013315-226':1. londnna. OI de sCh:mbro de 2016.
C1aul!i,'nlir Vilaha. Diretor Presidell1..: e-m c:'l.crcu:io.
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