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CONTRATO N°196/2017 
PROCESSO N° 24012017 
REF: DISPENSA N 0106/2017 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: Adão Karas 22162127920 

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa a contratação de empresa para prestação de 
serviços de sonorização no evento 6a  Festa da Erva Mate e 65 0  Aniversário do municÍpio de 
Cruz Machado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2017. 

APUCAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante. 

DO PRAZO: 02 (dois) meses a partir do dia 15 de dezembro de 2017. 

FORO: Comarca de União da Vitória. Estado do Paraná. 
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CONTRATO N° 19612017 

PROCESSO N° 24012017 	 37 
REF: DISPENSA DE LICITAÇAO 10812017 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná, 
pessoa jurídica de direito público, s ito á Avenida Vitória 167, neste ato representada por seu 
Prefeito Municipal em exercício Senhor Eucl[des Rasa, residente e domiciliado nesta cidade, 
portador do CPF ti °  353,180 . 319-00 e RO 2.263.701, a seguir denominada CONTRATANTE, e 

CONTRATADA: ADAO KARAS 22162127920, com sede na cidade de Cruz Machado/PR 
situada na Rua São José, 262, Bairro São José, inscrita no CNPJ/MF sob n °  13,364.731/0001-
65 neste ato denominada simplesmente Contratada,  na presença das testemunhas no final 
assinadas, pelas partes contratantes, ficou acertado e ajustado o presente contrato, que se 
regerá nos termos da Lei n° 8.666193, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 
assim como pelas condições do Edital da DISPENSA DE LICITAÇÃO NÕ  10812017 e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente dispensa de licitação visa a contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de segurança no evento 6a Festa da Erva Mate e65° Aniversário do Município de Cruz 
Machado, conforme cronograma dos horários em anexo ao processo, sendo que a empresa 
contratada deve possuir Autorização da Polícia Federal para realizar o serviço. 

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos do edital da DISPENSA DE LICITAÇÃO 
n°107/2017, juntamente com seus anexos. 

CLAUSULA SEGUNDA —VALOR CONTRATUAL 

Pela prestação dos serviços, objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará á 
CONTRATADA o valor estimado de até R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), sendo 
efetuado de acordo com os serviços prestados, no período de 30 (trinta) dias. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será até o décimo dia útil do mês seguinte à prestação dos 
serviços, com apresentação da nota fiscal, relatório dos serviços realizados devendo conter o 
preço unitário e o total para cada serviço, o qual deverá conter obrigatoriamente: 

a) Número do Contrato; 

b) Número do processo e da Dispensa de Licitação; 

Parágrafo Segundo - Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 

aplicável a obrigações adimplidas, a contratante fará jus a desconto na mesma proporção 
prevista no item anterior. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Adjudicado o objeto da presente Dispensa de Licitação o Município de Cruz 
Machado, convocará a contratada para assinar o termo de contrato no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, sob pena de decair o direito á contratação sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n 18,666/93. 

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas do seguinte recurso financeiro. 
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06.02  2.076 33.90.39.00.00.00 

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - O presente Contrato terá vigência de 02 (dois) meses, contados da data de 
assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 
no prazo convencionado, 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento no valor e prazo convencionado; 

b) Manter relações profissionais entre a equipe da Contratada e a equipe da Secretaria de 

Agricultura do Município para troca de informações. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a 
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a) Efetuar o objeto da cláusula primeira; 

b) Manter a Contratante informada da execução dos serviços e fornecimento dos materiais; 

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
prestação dos serviços objeto do presente Contrato; 

d) Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que provem 
estarem cumprindo com a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

f) Manter as Negativas do FGTS e INSS atualizadas durante a vigência do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - Em caso de omissão ou negligência na efetuação dos serviços, a 
Contratante poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art, 
87 da Lei 8666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por cento do 
valor total do contrato. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá 
garantida a prévia defesa aplicar a Contratada as sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666193. 
sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por cento, sobre o valor total do 
Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

- 	Parágrafo Único -A fiscalização na execução dos serviços do presente Contrato será pela 
Comissão Municipal da Festa da Erva Mate, 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos 
art.77 a 80 da Lei 8.666193. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista nos art. 77 ao 80 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressa na Lei 8666/93, e suas 
alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 



a 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

A, Vitória, 167—Centro - Crua Machado —PR - Cep: 84620-000 —rei.: (42) 3554-1222 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°8666193. e princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória - PR, para dirimir dúvidas ou questões do 
presente Contrato, excluído qualquer outro, ainda que privilegiado. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Cruz Machado 15 de Dezembro de 2017. 

EUCLIDES PASA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CONTRATANTE 
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CONTRATO N°  19612017 

PROCESSO N°240/2017 

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10812017 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná] 
pessoa jurídica de direito público, sito á Avenida Vitória 167, neste ato representada por seu 
Prefeito Municipal em exercício Senhor EucVdes Pesa, residente e domiciliado nesta cidade, 
portador do CPF n°353.18031 9-00 e RG 2.263.701 a seguir denominada CONTRATANTE, e 

CONTRATADA: ADAO ICARAS 22162127920, com sede na cidade de Cruz Machado/PR 
situada na Rua São José, 262, Bairro São José ]  inscrita no CNPJ/MF sob n°13.364,731/0001-
68 neste ato denominada simplesmente Contratada,  na presença das testemunhas no final 
assinadas, pelas partes contratantes, ficou acertado e ajustado o presente contrato, que se 
regera nos termos da Lei n ° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 
assim corno pelas condições do Edital da DISPENSA DE LICITAÇÃO N °  108/2017 e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente dispensa de licitação visa a contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de segurança no evento 6 Festa da Erva Mate e 65 1  Aniversário do Município de Cruz 
Machado, conforme cronogrania dos horários em anexo ao processo, sendo que a empresa 
contratada deve possuir Autorização da Polícia Federal para realizar o serviço. 

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos do edital da DISPENSA DE LICITAÇÃO 
n°107/2017, juntamente com seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL 

Pela prestação dos serviços, objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor estimado de ate R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), sendo 
efetuado de acordo com os serviços prestados, no período de 30 (trinta) dias. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será até o décimo dia útil do mês seguinte á prestação dos 
serviços, com apresentação da nota fiscal, relatório dos serviços realizados devendo conter o 
preço unitário e o total para cada serviço, o qual devera conter obrigatoriamente: 

a) Número do Contrato; 

b) Número do processo e da Dispensa de Licitação; 

Parágrafo Segundo - Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 
aplicável a obrigações adimplidas, a contratante fará jus a desconto na mesma proporção 
prevista no item anterior. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Adjudicado o objeto da presente Dispensa de Licitação o Município de Cruz 
Machado, convocará a contratada para assinar o termo de contrato no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n°8.6(36193. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas do seguinte recurso financeiro. 

.Un. Orç. . 	 Proj/Atividade Complemento.do 
.. Demento -. 

06.02 
.. 	 .-. 

2.076 3.3.90.39.00.00.00 

CLAUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO  DE CONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - O presente Contrato terá vigência de 02 (dois) meses, contados da data de 
assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste 
Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 
no prazo convencionado. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento no valor e prazo convencionado; 

1) Manter relações profissionais entre a equipe da Contratada e a equipe da Secretaria de 
Agricultura do Município para troca de informações. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

Av. Vitória, 167—Centro—Cruz Macbado—PR -cep: 84620-000 —Te L: 42) 3554-1222 

a) Efetuar o objeto da cláusula primeira; 

13) Manter a Contratante informada da execução dos serviços e fornecimento dos materiais; 

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
prestação dos serviços objeto do presente Contrato; 

d) Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que provem 
estarem cumprindo com a legislação em vigor quanto ás obrigações assumidas, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

f) Manter as Negativas do FGTS e INSS atualizadas durante a vigência do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OCASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - Em caso de omissão ou negligência na efetuação dos serviços, a 
Contratante poderá garantida a prévia defesa, aplicará contratada as sanções previstas no art. 
87 da Lei 8.666193, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por cento do 
valor total do contrato. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá 
garantida a prévia defesa aplicar a Contratada as sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666193, 
sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por cento ]  sobre o valor total do 
Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

- 	Parágrafo Único - A fiscalização na execução dos serviços do presente Contrato será pela 
Comissão Municipal da Festa da Erva Mate. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos 
art.77 a 80 da Lei 8,666193. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista nos ad, 77 ao 80 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressa na Lei 8.666193 ]  e suas 
alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666193, e princfpios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitoria - PR, para dirimir dúvidas ou questões do 
presente Contrato, excluído qualquer outro, ainda que privilegiado. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Cruz Machado 15 de Dezembro de 2017. 

EUCLIDES PASA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CONTRATANTE 
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III - Computar os pontos avaliados; 

IV - Emitir parecer sobre o resul-
tado das avaliações, especialmente 
para efeito do Estágio Probatório; 

V - indicar programas e treinamen-
tos e de acompanhamento funcio-
na] com o objetivo de aprimorar o 
desempenho dos servidores, me-
lhorando assim a produtividade rio 
Município; 

- ME 

OBJETO: Apresente dispensa de li-
citação visa a contratação de empre-
sa para aquisição de mobiliário cm 
geral, sendo escrivaninha, armário, 
aéreo, suporte para CPU e gavetei-
ro, sendo estes itens destinados para 
a sala da farmácia básica desta mu-
nicipalidade. 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

FORO: Comarca de União da Vitó-
ria, Estado do Paraná. 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

LAS - Segurança LTDA- ME 
CONTRATADA 

CONTRATO N° 196/2017 
PROCESSO N° 240/2017 

REF: DISPENSA  ° 10812017 

VI - Participar do processo de DO PRAZO: 03 (três) meses, 
acompanhamento dos servidores 	 CONTRATANTE: Prefeitura Mu- 
com baixo desempenho. 	 FORO: Comarca de União da Vitó- 	nicipal de Cruz Machado 

ria, Estado do Paraná. 
40 - Esta portaria entrará em 

vigor a partir da data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e Publique-se 

h 
Edifício da Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado, em 18 de dezembro 
de 2017. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 194/2017 
PROCESSO N°238/2017 

REF: DISPENSAN 0106/2017 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Arnildo Demuth - ME 
CONTRATADA 

CONTRATO N° 195/2017 
PROCESSO N°239/2017 

REF: DISPENSA  ° 107/2017 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu- 
nicipal de Cruz Machado 

OBJETO: A presente dispensa de 
licitação visa a contratação de em-
presa especializada para prestar 
serviços de segurança no evento 6" 
Festa da Erva Mate e 65° Aniversá-
rio do Município de Cruz Machado, 
conforme cronograma dos horários 
em anexo ao processo, sendo que 
a empresa contratada deve possuir 
Autorização da Pólícia Federal para 
realizar o serviço. 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com 

CONTRATADA: Adão Karas 
22162127920 

OBJETO: A presente dispensa de 
licitação visa a contratação de em-
presa para prestação de serviços de 
sonorização no evento 6" Festa da 
Erva Mate e 65° Aniversário do mu-
nicipio de Cruz Machado nos dias 
15,16 e 17 de dezembro de 2017. 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

FORO: Comarca de União da Vitó-
ria, Estado do Paraná. 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Adão IÇaras 22162127920 
CONTRATADA 

ERRATA A PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DE ADITIVO AO 

CONTRATO 109/2017. 

DO PRAZO: 02 (dois) meses a par- 
CONTRATADA: L  5 - Seguran- rir do dia IS de dezembro de 2017. 

ça LTDA - ME 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu- pete à Contratante. 	 O Prefeito Municipal no uso de suas 
nicipal de Cruz Machado 	 atribuições resolve alterar a publi- 

DO PRAZO: 03 (três) meses a par- cação do teimo aditivo ao Contrato 
CONTRATADA: Arnildo Demuth rir do dia 15 de dezembro de 2017. n° 10912017 no que se refere à se- 


