
FUNDACAO
ARAUCARIA

Apaio ao DesenvoMmento Gentiflco 
e fecno/dgico do Parana

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2020

I-PARTES

FUNDACAO ARAUCARIA, pessoa juridica de direito privado de utilidade publica - Lei 
Estadual n° 13180/2001, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.579.617/0001-00, sediada na Av. 
Comendador Franco, 1341, Jardim Botanico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo sen 
Presidente, Senhor RAMIRO WAHRHAFTIG, brasileiro, R.G. N° 952291-3 SSP PR, CPF 
321.770.549-15, residente e domiciliado a Rua Campos Sales, n° 782, CEP 80.030-376 
,Curitiba PR, e pelo Diretor de Administrafao e Finan^as, Senhor GERSON KOCH, 
brasileiro, R.G. N° 754.751 PR, CPF n° 183.960.899-49, residente e domiciliado a Rua Jovino 
do Rosario, n° 448, CEP 82.540-115, Curitiba PR, doravante denominada CONTRATANTE e

YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS, doravante denominada CONTRATADA, com 
endere^o na Rua Conselheiro Laurindo, n° 809, cj 605, CEP 80.060-100, Curitiba/PR, inscrita 
CNPJ sob o n.° 14.049.663/0001-05, neste ato representada por YOSHIHIRO SAKAGAMI, 
portador(a) daCeduladeIdentidaden°940.767-7 SSP SPe do CPFn° 161.053.039-04.

II - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

Este Contrato Administrativo decorre do Processo de Licita^ao, modalidade Pregao Eletronico, 
aberto pelo Edital n.° 02/2019 e homologado em 17/02/2020, e sera regido pela Lei Estadual n° 
15.608/07-PR , Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123 e suas atualizapoes, 
demais legislates correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n. 8.666/93, 
com suas alterates e demais exigencias do Edital, e reger-se-a pelas clausulas e condit^s 
especificadas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste e a contratato de services de auditoria externa independente para o exercicio 
financeiro de 2019 que opinara sobre a veracidade das demonstrates financeiras da 
Fundato Araucaria, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, 
conforme legislate do Conselho Federal de Contabilidade e de acordo com as caracteristicas 
descritas no Edital.

Paragrafo Unico: Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, 
obrigando-se as partes em todos os seus termos, as condites expressas no Edital de 
Licitacao, Pregao Eletronico n° 02/2019 juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

O valor do contrato e de R$ 6.380,00 (Seis mil trezentos e oitenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDI^OES DE ENTREGA E PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro: Pagamento
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O pagamento referente ao presente Contrato sera a vista, observado o prazo de, no tmnimo, 15 
(quinze) dias uteis, a contar do primeiro dia util seguinte a data da comprovafao da entrega 
dos relatorios, mediante a apresenta9ao da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente.

Em caso de irregularidade(s) no Parecer/Relatorio, o prazo de pagamento sera contado a partir 
da(s) correspondentes(s) regulariza9ao(oes).

Paragrafo Segundo: Entrega do Relatdrio

O prazo de entrega do Relatorio Final do exercicio financeiro de 2019, o prazo sera de 30 dias 
a partir do fechamento contabil do respective exercicio.

Os relatorios serao recebidos provisoriamente para posterior verifica5§o da conformidade com 
o exigido no Edital. O recebimento definitive dar-se-a no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento provisorio.

Verificando-se inconformidades nos relatorios, a empresa licitante sera notificada para sana- 
los, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, ficando nesse periodo interrompida a contagem 
do prazo para o recebimento definitive.

O recebimento provisorio ou definitive nao exclui as responsabilidades civil e penal da 
empresa licitante.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

A vigencia deste contrato e de 6 (seis) meses, contados a partir da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que haja interesse entre as partes.

CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas conduces 
aven9adas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Paragrafo Primeiro: Constituem obriga9oes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento a vista;
b) dar a CONTRATADA as conduces necessarias a regular execu9ao do Contrato;
c) conferir o produto final, para fins de verifica9ao de sua compatibilidade com as 
especifica9oes pactuadas, envolvendo a qualidade, resultando no recebimento definitive no 
prazo de 5 (cinco) dias uteis de sua entrega.
d) efetuar o pagamento a vista, observado o prazo de, no minimo, 15 (quinze) dias uteis, a 
contar do primeiro dia util seguinte a data de comprova9ao da entrega dos itens solicitados, e 
apresenta9ao de Nota Fiscal ou Documento de Cobran9a, devidamente atestada pelo setor 
competente. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto estiver pendente de 
liquida9ao qualquer obriga9Jio financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade^ou 
inadimplemento, referente ao objeto deste Edital.
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Paragrafo Segundo: Constituem obrigafoes da CONTRATADA:

a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e seguros, 
decorrentes da execute do presente Contrato;
c) manter durante toda a execufao do Contrato, em compatibilidade com as obriga96es 
assumidas, todas as condigoes de habilitate e qualifica^ao exigidas no Edital de Pregao 
Eletronico n° 02/2019;
d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execute do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislate em vigor quanto as obriga9oes assumidas na 
licita9ao, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e 
comerciais.
e) o produto final solicitado devera ser entregue em perfeitas conduces, nos exatos termos da 
contrata9ao levada a efeito, observado o prazo fixado para tanto (30 dias), na Sede da 
Funda9ao Araucaria.
f) Em caso de nao aceita9ao do produto final, fica a Contratada obrigada a substitui-lo no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notifica9ao a ser expedida pela Contratante.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

No caso de nao cumprimento do prazo de entrega do objeto constante da Clausula Quarta, 
sera aplicavel a CONTRATADA multa moratoria de valor equivalente a 0,2% (zero virgula 
dois por cento) sobre o valor total da quantidade do objeto solicitado pela CONTRATANTE 
por dia util excedente ao respectivo prazo.
Paragrafo Primeiro: Pela inexecu9ao total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE podera, 
garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as san9oes previstas no art. 87 da Lei n° 
8.666/93 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, de 
conformidade com o disposto nos arts. 408,410 e 412 do Codigo Civil.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO

O presente Contrato devera ser rescindido caso ocorram quaisquer fatos indicados no art. 78 
da Lei n° 8.666/93 e Lei Estadual 15.608/07.

Paragrafo Unico: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposi9oes expressas na legisla9ao abaixo e 
outras pertinentes ao objeto, ainda que nao explicitadas:

a) Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores altera9oes;
b) Codigo Civil Brasileiro e, ainda, pelos preceitos de direito publico e pelos principios da 
Teoria Geral dos Contratos; a
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c) Lei Estadual n° 15.608, de 16 de agosto de 2007.
d) Decretos n° 10.520/2002;
e) Lei Complementar n. 123 e suas atualiza$5es.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir duvidas ou questoes oriundas do 
presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e sens 
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presen9a de 
duas testemunhas.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2020.

CONTRATANTE: FUNDACAO ARAUCARIA

o'
Ramiro Wahrhaftig 

Presidente

l Gerson 
Diretor de Administra^ao e Finan^as

CONTRATADA: YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS

GAMIY<
Socio Diretor
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IGUA^U/PR. Nos lermos do art. 109, da Lei n°. 8.666/93, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da publicafao 
presente, para a apresentag&o de recurso, representapao ou 

impugnapao em face desta contratagao.
Foz do Iguagu, 20 de fevereiro de 2020.

I Unido da Vitoria

PREFF.1TURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA- PR 
AVISO DE LICITACAO 

TOMADA DE PRE^OS N° 02/2020 
PROCESSO DE LICITAO'AO N° 22/2020 

OBJETO: Contratagfio de 01 (um) ProfisMonal FisioterapeuTit. para prestagao 
de servii,'os de atendimerto domiciliar aos pacientes do Munieipio de Unifto da 
Vitoria— PR, de ucordo com as condigoes, quantidades e exigencias estabeleeidas 
neste edital e seus anexos.
Forma de Julgamento: Menor Prego Global..
DATA. HORARIO E LOCAL DA ABERTURA: Dia 13/03/2020 as 14:00 boras, 
na sain de LicitiKoes -4CI andar - Prefeitura Municipal de Uniao da Vitoria 
INFORAIACOES: O edital e seus anexos podem ser obtidos no Dpto. de Com- 
pras e Liritapdes da Prefeitura de Uniao da Vitoria, na Rua Dr. Cruz Machado, 
205.4U pavimemo, eentro. LlniSo da Vitdria/PR, das 12h:00rainas 18h:00min, nos 
dias iiteis. On ainda no site www.uniaodavitoria.pr.gov.br - Menu Transparencia - 
Licitacdes; Outras infonnapoes pelo email: licitapao@uniaodavitoria.pr.gov.br, ou 
peln telefone (42) 3521-122S/3521-1237. Para todas as referenda!, de tempo seri 
observado o horario de Brasilia (DF).

Sergio Moacir Fabriz 
Diretor Presidents 
Portaria 001/2017

14293/2620

FUNDAQAO MUNICIPAL DE SAODE OE FOZ DO IGUAQU - PR 
AVISO DE LICITAgAO 

PREGAO ELETR6NICO N6 009/2020
OBJETO: Aquisigao de Mobiliario de Use Administrativo e 

Hospitalar e Equipamentos Medico Hospitalar para 0 Hospital 
Municipal Padre Germane Lauck de Foz do Iguagu-PR. de acordo 
com as especiNcagoes tecnicas descritas no Edita! a seus anexos. 
Abertura e avaliagao das propostas: 06 de margo de 2020 ds 09h. 
O edital podera ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o 

N°de ID 804075. Maiores informagoes podem serobtidas pelo 
telefone (45) 3521-1776 ou e-mail: licitacaofmsfi@omaii.com no 

horario de expediente da Fundagao Municipal de Saude, das 
OShOOmin as 12h00min e das 13h00min ds 17h00min, de 2a a 6a 

feira.

Uniao da Vitoria. 18 de fevereiro de 2020. 
Hilton San tin Roveda 

Prefeito Municipal 14002/2020

Entidades Municipalsi Foz do Iguagu, 20 de fevereiro de 2020.
Renan Granja Mourao 

Pregoeiro - Portaria n° 239/2019

SUMULA DE EMISSAO DE RENOVAgAO DE 
UCENgA AMBIENTAL SIMPUFICADA

O Servigo Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE, torna publico que 
requereu do IAP, renovagao de Licenga Ambiental Simplificada, para 
operagao do interceptor, emissdrio e Estagao de Tratamento de Esgoto, 
n04128, com vencimento em 23/08/2020. Munieipio de Marechal Candido 
Rondon - Paranp. Munieipio de Marechal CSndido Rondon - Parand.

14064/2020

14179/2020

HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK 
AVISO DE INEXIGIBIUDADE DE LICITAgAO N0 009/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 095/2020

A FUNDAgAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAgU.
CNPJ n° 16.236.227/0001-04, com sede no denominado Hospital 

Municipal Padre Germane Lauck, Rua Adoniran Barbosa. 370, CEP 
85.864-380, Jardim Central, nesta cidade de Foz do Iguagu/PR, 

representada pelo DIRETOR PRESIDENTE confomie Portaria n° 
001/2017COC, abaixo assmado e identificado, no uso das 

atribuigoes legais que Ihe sao conferidas e com base na Lei Federal 
n° 8.666/1993, atravps da Comissao Permanente de Licitagao, 

designada pela portaria n° 358/2018, declara que tern a pretensao 
de contratar a EMPRESA JUSIMED IMPORT AgAO E COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS LTD A, CNPJ 00.072.255/0001-60, por 

meio de inexigibilidade, de acordo coni a documentagao 
apresentada (carta de credenciamento emitido pela empresa 
AESCULAP, fabricante do equipamento) e, com o objetivo de 

ADQUIRIR PEQAS E ACESSORIOS DE REPOSigAO DE 
CRANI6TOMO MODELO HILAM E FX DA MARCA AESCULAP 

UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO 

IGUAgU/PR. Nos termos do art. 109, da Lei n°. 8.666/93, fica 
aberto 0 prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da publicagao 
presents, para a apresentagao.de recurso, representagac ou 

impugnagao em face desta contratagao.
Foz do Iguagu, 20 de.fevereiro de 2020.

FUNDACAO ARAUCARIA
EXTRA! O DE CONTRATO ADMhNlSTRATIVO 001/20’0

FUNDACAO ARAUCARIA E YSA AUDITORES EPartes: 
ASSOCIADOS SS
Fundamentagao Legal: Estc Contrato Administrativo dccorrc do Proeesso dc 
Licitagao. modalidade Pregao Eletrdnico, aberto pelo Edital n.D 02/2019 e 
hnmologado cm 17/02/2020, c sera regido pda Lei Estadual n" 15.608/07-PR , 
Lei Federal n" 10.520/2002, Lei Complementar n“ 123 e suas atualizagoes. 
demais legislagocs correlatas, aplicando-se. subsidiariamente, no que coubcr, a 
Lei i). 8.666/93. com suas altcragocs e demais cxigeneias do Edital.
Ohjetn: O objeto deste e a contratagao de servigos de auditoria externa 
independente para o cxerdcio financciro de 2019 que opinara sobre a vemcidadc 
das demonstragoc; linanceiras da Fundagao Araucaria, devendo ser atendidas as 
normas c proccdimcntos tic auditoria, conformc Icgislagao do Conscllio Federal 
de Contabilidude e de ucordo com as caracteristicus descritas no F.dital.
Vigencia: A vigcncia deste contrato c dc 6 (scis) mesos, contados a partir da 
data da sua ussmatmu, podendo ser protrogado por igual periodo, desde que haja 
interesse entre as partes. Do valor e forma de pagamento: RS 6.380.00 (Seis 
mil trezentos e oitenta reais). O pagamento referente ao presente Contrato sera a 
vista, observado o prazo de. no minimo, 15 (quinze) dias iiteis. a contar do 
primeiro dia util seguinte a data da comprovagao da entrega dos relatorios, 
mediante a apresentngao da Nota Fiscal, devidamente ntestada pelo setor 
cotupeleme. Data de assinatura: 19 de fevereiro de 2020.

Ramiro Wahrhal'tig 
Presidente

Sergio Moacir Fabriz 
Diretor Presidente 
Portaria 001/2017Cerson Koch

Diretor de Administragao e Finangas
14296/202013994/2020

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZACAO
CMTU-LD

HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO N° 008/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2020
AVISO DE LICITACAO 

PREGAO PRESENCIAL n." 050/2020-FUL

A FUNDAgAO MUNICIPAL DE SAODE DE FOZ DO IGUAgU,
CNPJ n° 18.236.227/0001-04, com sede no denominado Hospital 

Municipal Padre German© Lauck, Rua Adoniran Barbosa, 370, CEP 
85.864-380, Jardim Central, nesta cidade de Foz do Iguagu/PR, 

representada pelo DIRETOR PRESIDENTE conforme Portaria n° 
001/2017COC, abaixo assinado e identificado, no uso das 

atribuigoes legais que Ihe sao conferidas e com base na Lei Federal 
n° 8.666/1993, atraves da Comissao Permanente de Licitagao, 

designada pda portaria n° 359/2018 de 21/11/2018, dedara que 
tern a pretensao de contratar a empresa MEDICAL CIRURGICA 
LTDA EPP (MEDCIR), CNPJ 60.683.786/0001-10, por meio de 
inexigibilidade, de acordo com a documentagao apresentada ( 

Dedaragao Comercial de exclusividade emitido peta ABIMO com o 
objetivo de AQUISigAO DE PEgAS E ACESSGRIOS DE 
REPOSigAO PARA BISTURI ELETRdNICO DA MARCA 

MEDCIR UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO

O Munieipio de Londrina, por intennedio da Companliia Municipal de Trrinsito 
e Urbanizagao de Londrina - CMTU-LD, torna publico 0 Ldital do Pregtio 
Pi-eseucial em epigrafe. pane mtegraute do Proeesso Administrativo iiT 
1 12/2020-FUL. Data de abertura:'06/03/202n is 09h00iiiiu. Cntcrin: MENOR 
PRECO MK.NSAL. Objeto: Contratagao de empresa especializnda para 
prestagao de servigos continues de limpeza e conservagao e manutengao nas 
dependencias dos Terminais de Integragao do Servigo de Tiausporte Publico 
Coletivo do Munieipio de Londrina - Terminal Urhano Central. Terminal 
Acapulco. Terminal Vivi Xavier. Terminal Ouro Verde, Tenninal Milton 
Gavetti, Temmiul Regiao Oeste e Tenninal Irere.. Valor maximo da licitagao: 
R$ 2.928.782,52 (dois millidcs novcccntos c vime c oito mil sctccentos e oitenta 
e dois reais e cinqitenta e dois centavos Os intcressados poderao aeessar o Edital 
no site: <lieita.cnuukl.org>. Demais informagoes na Rua Piofessnr Joao 
Candido, 1.213, Centro, Londrina - PR, CEP 86010-001. Fone: (43) 3379-7945 
/ Fax: (43) 3379-7922, e-mail: licitafScmtuld.com.br - Gerencia de Licitagoes e 
Suprinientos. Londrina, 19 dc fevereiro dc 2020. Marcclo Baldnssarrc 
CortezdOiretor-Presidentc e Mareio Tokoshima/Dir. Administrativo Financciro.

14495/2020
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