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43447/2018

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Termo 002/2018
Partes: FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA e BEZ AUDITORES INDEPENDENTES
S/S EPP
Fundamentação Legal: Este Contrato Administrativo decorre do Processo de
Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, aberto pelo Edital n.º 03/2018 e
homologado em 27/04/2018, e será regido pela Lei n. 15.608/07-PR, Lei n.
10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000, Decreto n. 5.450/2005, Decreto n.
5.504/2005, Lei Complementar n. 123 e suas atualizações, demais legislações
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n. 8.666/93,
com suas alterações e demais exigências do Edital.
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços em
auditoria das demonstrações financeiras e contábeis dos exercícios de 2015 a
2018, conforme especificações contidas no contrato. Vigência: A vigência deste
contrato é de 15 (quinze) meses, contados a partir da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse entre as
partes. Do valor e forma de pagamento: O valor do presente contrato é de R$
130.900,00 (Cento e trinta mil e novecentos reais). O pagamento referente ao
presente Contrato será à vista, observado o prazo de, no mínimo, 15 (quinze)
dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da comprovação da
entrega dos relatórios, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente. Data de assinatura: 02 de maio de 2018.
PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente
JOSÉ CARLOS GEHR
Diretor de Administração e Finanças
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Central de Atendimento ao Cliente - CAC

A Central de Atendimento ao Cliente - CAC, foi
criada visando o atendimento a todos os
usuários do Sistema de Publicações Oficiais
(ImprensaNet), seja ele vinculado ao governo
estadual, prefeitura ou usuário particular.
Dúvidas quanto ao procedimento de envio e
consulta de matérias, pagamentos e cópias
autenticadas, podem ser sanadas de forma
rápida e clara.

41 3200.5002

Autenticação
Digital

Atendimento de segunda a sexta das
7h às 19h.

A informação oficial do estado,
certificada digitalmente.

www.imprensaoficial.pr.gov.br
www.imprensaoficial.pr.gov.br

