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CONTRATO Nº 005/2018 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA. 
 
O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, representada neste ato pela 
Prefeita Municipal em exercício a Srª. Lurdes Bertoldo, brasileira, portadora do RG nº 7.210.326-3 
SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 020.865.779-74, residente e domiciliada na PR 473, s/nº Zona 
Rural – Cruzeiro do Iguaçu sentido Foz do Chopim no município de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, sediada na Rua Prudente de Morais, nº855, Centro, na cidade de Dois 
Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32 e Inscrição Estadual sob o 
nº 32302246-16, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado por seu procurador, o  
Sr. AVELINO ANDRETTA SANTOLIN, portador do RG nº 958.063/8/PR e do CPF nº 156.316.309-82, 
ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.850/93, demais disposições legais 
cabíveis, pelos termos do Pregão Presencial nº 171/2017 e pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de empresa fornecedora de Mesa Maternal de Refeição para a 
Secretaria Municipal de Educação, conforme consta no Anexo I. Lote 02. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor total do presente contrato é de até R$: R$:4.449,00(quatro mil,  
quatrocentos e quarenta e nove  reais), com vigência de até 12 meses a partir da assinatura do 
contrato. 
§ 1º. - – O pagamento dar-se-à prazo, após Entrega/execução em até 30 dias após a emissão da Nota 
Fiscal. 
§ 2º. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:  
08.00 – Secretaria de Educação, cultura e Esportes;  
08.01 – Sec. de Educação;  
12.361.0009.2030 – Manutenção do Ensino Fundamental 
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio econômico-
financeiro deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Local de entrega/prestação de serviços, deverá ocorrer no Município de 
Cruzeiro do Iguaçu, em até 15(quinze) dias úteis após a solicitação/requisição emitida pelo 
Departamento de Compras e conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes no 
Edital e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA quaisquer das penalidades 
arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.850/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma: 
I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso injustificado na 
execução do contrato; 
II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.850/93, serão 
formalmente motivados nos autos do respectivo processo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas condições, serão 
feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na conformidade da Lei vigente, 
quanto ao valor o mesmo será reajustado nos percentuais estabelecidos pelo Governo Federal ou a 
quem este agir competência.  
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CLÁUSULA OITAVA– A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no art. 77 
e seguintes da Lei 8.850/93 e alterações posteriores. 
 
CLAUSULA– A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da proposta da 
licitante vencedora. 
 
CLAUSULA NONA – O presente contrato é complementado e integrado pelas regras constantes no 
Pregão Presencial nº 171/2017. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - Faz parte integrante, do Pregão Presencial nº 171/2017e a proposta de preços 
conforme estabelece a Lei Federal nº 8.850/93 e suas alterações e demais documentos da licitação 
que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as 
presentes disposições. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas do Pregão Presencial nº 171/2017. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-
se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na 
forma do artigo 54, da Lei nº 8.850/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas. 
  

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 10 de janeiro de 2018. 
 
 

_________________________________ 
Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr.  

LURDES BERTOLDO 
                       Contratante 

________________________________________ 
              Centro Oeste Com. de Móveis e Equip. Ltda                                                                  
               AVELINO ANDRETTA SANTOLIN                                                                                                                                                   
 Contratado 

 

Testemunhas: 
 

1 - ______________________                     2 - ______________________ 
     Nome:                                                            Nome: 
     CPF/MF nº                                                     CPF/MF nº  
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 171/2017

Equiplano Página:1

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

219-4   CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CNPJ: 73.334.476/0001-32 46 3536 6378Telefone: Status: Habilitado 4.449,00

Representante: 74583-9   EUGENIO JOSE GASPAR

Lote 002 - Lote 002 4.449,00

001 BOVEBRINK 1.483,00 *24817   Mesa Maternal de Refeição - De 05 lugares A Mesa Maternal de Refeição/ UNI 3,00 Classificado 4.449,00

Mesa Maternal de Refeição - De 05 lugares A Mesa Maternal de Refeição/Atividade 5 lugares possui estrutura com pés em tubo de aço 1 ½(parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼(parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼(parede 

1,50)de apoio ao tampo.Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de 

repuxo de alumínio 4,8x16. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi 

pó. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo(bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de 

curvatura de 20 mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas é fixada por parafusos 1/4x12mm.

No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal apresenta saliência de 

raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que 

permite a remoção para higienização. Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cinco lugares. Cores disponíveis das conchas:

LARANJA,AMARELA,VERMELHA,ROSA PINK E LILÁS.

V A L O R   T O T A L : 4.449,00

Emitido por: MIRTES APARECIDA MORI, na versão: 5518 j 11/01/2018 08:47:11

 
 
 
 


