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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.6tt4.54410001 -26

Rua Jose de França Pereira, n' l0 - CEP.: 85.230400- Fonc/Fax: (042) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.9 24I 12022

contrato que celebram o MuNlcíPlo DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob ne.95.684.544 /0007-26, com sede administrativa na Rua Jose de

França Pereira, Ne 10, na cidade de Santa Maria do Oeste, PR, neste ato representado pelo Sr. OSCAR

DELGADo, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de ldentidade RG. ne.

6.296.081-7 SSP PR e inscrito no CPF. sob ns.701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, e
que aqui passa a denominar-se de CONTRATANTE, e de outro lado, GARAGNANAI & GARAGNANI

LTDA, inscrita no CNPJ Ne 28.306.139/0001-87, situada na Rua Josefina Montânha de Andrade, ns

905, Bairro Santuário, Siqueira Campos PR, neste ato representado por JHONATAS GARAGNANI D

souzA, solteiro, portador do RG. N-o 10.188.983-1 SSP PR ê CPF sob ne 077.498.119-90, e que aqui
passa a denominar-se de CONTRATADA.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento

licitatório, modalidade PREGÃo n.e 05812022, regendo-se, no que couber pela Lei Federal ne.

L0.52012OO2, com aplicação subsidiária da Lei Federal ne. 8.666/93 e suas alterações posteriores,

assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

CLAUSUTA SEGUNDA: DO VALOR

O CONTRATANTE contraprestará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto descrito na

Clâusula Primeira, o Valor Total dos ltens de RS 1.176,00(Mil cento e setenta ê seis reais), mediante
a apresentação de Nota Fiscal.

PARAGRAFO 1e - No valor acima descrito está inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos,
taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que
eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com trânsporte ou terceiros, que
correrão por conta do licitante vencedor.

JHONATAS
GARAGNANIDE
SOUZA:0774981 1990

Asrinado de Íoíma digital poí
JHONATAS GARAGNANI DE

SOUZA:0774981 1990
Dados: 2022.09.16 1 2:56:58 -03'00'

1 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E

MANUTENçÃO DO WEBSITE MUNICIPAL, PORTAL DE

TRANSPARÊNCIA E E-SIC, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ONLINE . IMPORTAÇÃO DE DADOS E TREINAMENÍOS.

12,00 Própria 98,00 1.176,00

TOTAL 1.176,00

CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

É objeto do presente termo é o Íornecrmento de " coNTRATAÇÃo DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE

INTERNET, DESENVOLVIMENTO HOSPEDAGEM E MANUTENçÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE REDES

LóGICAS, VPNS, SERVIDORES, MICROSOFT, WINDOWS SERVER, BANCO DE DADOS E OUTROS

stsTEMAS, UTTLTZADOS PELO MUNICíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE-PR", pela CONTRATADA,

mêdiante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste - Pr, conforme
descrito abaixo:

Ite
m

Nome do produto/serviço louan
h

[/ a rca Preço
máxlmo

Preço
máximo totâl
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo »o paReNÁ
CNPJ: 95.684.5441000 I -26

Rua Jose de Frânça PerciÍa. n' l0 - CEP.: 85.210-000- Fooe/Fâx: (042) 1644- 1359

ParágraÍo 2s Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicada pela Comissão de

Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a verificação do equipamento no prazo

Máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento totâl

do contrato.
Parágralo 3e. Em caso de não cumprimento pelo(a) contratado(a) de disposição contratual, os

pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem preiuízo de quaisquer outras

disposições contratuais.
Parágrafo 4e A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de toda e qualquer respon sa bilidade

relativa a danos ou mesmo prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por

erros, no decorrer do serviço contratado.

CTAUSULA QUARTA: DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

PARAGRAFO le - o pagamento será realizado mensalmente mediante atestado de Recebimento e

Aprovação emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Nota Fiscal Fatura ou Nota

Fiscal acompanhada das Certidôes Negativas de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN FGTS.

A descricão do oroduto na Nota Fiscal, deverá ob risatôriamente ser p recedida da descricão

constante na proposta de precos.

Os pâgamentos serão feitos em, até o 15e (decimo quinto) dia do mês subsequente após os serviços

prestados.

PARAGRAFO 2e - Em caso de não cumprimento pelo(a) contratado(a) de disposição contratual, os

pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem pre.luízo de quaisquer outras

disposições contratuais.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREçO

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

CLAUSULA SEXTA: DAS FONÍES DE RECURSOS

As despesas decorrêntes da entrega do objeto do presente contrato, correrão no presente

exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento Vigente, a saber:

JHONATAS Assinado de forma digital por

GARAGNANT DE 
"ãi)âl#fl,1i:|l-'"

SOTJZA;j77 498 1 1 990 Dados: 2022.0e.1 6 1 2:57:26 -03'00' 2

çoes

Parágrafo le O objeto deste procedimênto deverá ser dâdo início a Prestação de Serviço após

assinatura do Contrato, e após a verificação do bom funcionamento das redes, sistemas e

computadores, os bancos de dados do Portal será de propriedade do Contratante quais serão
recebidos/aferidos pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa

Maria do Oeste - PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro - MunicÍpio de Santa Maria do

Oeste-Pr, .iuntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negâtivas de Regularidade

Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no pra2o máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

A descricão do oroduto na Nota Fiscal. deverá obrisatoriamente, ser precedida dã descricão

constante na proposta de Drecos.

programática da da fonte

da
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peRauÁ
CNPJ: 95.684.54410001 -26

Rua Jose de Fmnça Pereira, no l0 - CEP.: 85.230{00- Fone/Fax: 1042) 1644-1159

2022 950 05.004.04.121.040'.t.2022 0 3.3.90.40.00.00 Do Exercício
2022 990 05.005.04.'l 29.040 1.2023 0 3.3.90.40.00.00 Do Exercício
2022 1210 07.002.20.606.2001.2031 0 3.3.90.40.00.00 Do ExercÍcio
2022 1510 08.002.1 2.361.1 20 1 .2035 103 3.3.90.40.00.00 Do Exercício
2022 0 3.3.90.40.00.00 Do Exercício
2022 J IOU 1 3.002.1 0.301.1 001.2075 3.3.90.40.00.00 Do Exercício
2022 3340 1 3.002.1 0.301.1 001.2080 303 3.3.90.40.00.00 Do Exercício
2022 3910 14.002.08.244.0801.2089 0 3.3.90.40.00.00 Do Exercício

CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAçÃO

O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se na presente data.
pnRÁenAfO 1e - Este contrato poderá ser prorrogado nas condiçôes determinadas no art.57 da Lei

8.666/93, mediante ajuste entrê as partes.

Parágrafo 2e - Considera-se encerrada a vigência do prêsente contrato, quando cumprida a

totalidade do objeto contratado, caso esta ocorra antes do prazo estâbelecido no "caput" desta
cla usu la.

CLAUSULA OITAVA: DOS DIREIToS E DAS oBRIGAçÔEs:
I. DOS DIREITOS:

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da

CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2. DAS OBRIGAçÕES:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;

c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos
sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato

crAusurA NoNA: INEXECUçÃO DO CONTRÂTO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão

administrativa, previsto no Art.79 da Lei Federal n.q 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA

indenização de espécie alguma.

JHONATAS Assinado de forma digital

GARAGNANIDE poTIHoNATASGARAGNANI

DE SOUZA:0774981 1990
SOUZA:077 4981 1 9 oaaos, uoz 2.oe.1612is7,47

90 -03'00'

l

lzsso lro.ooz.zo.zaz.zoor.zoso
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNPJ: 95.684.54410001 -26

Rua Jose de Frânçâ Pereira. n' l0 - CEP.: 85.230{00- Fone/Fax: (042) 3644-1359

CLAUSULA DÉctMA SEGUNDA: Dos cAsos oMtssos

Os casos omissos nestê contrato serão regulamentados na forma êstabelêcidâ pelo Código
Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

cllusuus oÉcrnaA TERcEtRA: DAs ALTERAçôEs coNTRATuArs

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65

da Lei Federal n.e 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao
procedimento originário.

CúUSULA DÉCIMA qUARTA: DO GESTOR

Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sr. ODAIR JOSE FERREIRA DE LIMA, CPF Ne

857.956.159-00, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme

o artigo 67 da Lei Federaln'8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

l- Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante

todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

Ye

1 @

CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas, poderá ser rescindido sempre
que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.Q 8.666/93, e se
processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENATIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais,
previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

l- Advertência;
ll - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada

na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.e 8.666/93 e demais legislações pertinentes à

matéria.
lll - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02

(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do Contratado,
ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.

lV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência
de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa
do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam
a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e

penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço
Público.

JHONATAS Assinadodeformadisital por

GARAGNANTDE l[",]il#f*1i:]l* "
SOUZA:077 4981 l SSQ Dados: 2022.0e.16 12:58:1 e -03'00'
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo »o peRaNÁ
CNPJ: 95.684.5441000 I -26

Rua Jose de França Pereirâ. nô l0 - CEP.: 85.230-000- Fonc/Fax: (042) 3644-1159

al "pÍática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na

execução de contratoi

bl "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de reprêsentantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-com petitivos;

dl "prática coercitive": causar dano ou ameaçar causar dano, diretâ ou indiretamente, às pessoas

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a

execução do contrato.

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou fâz€r
declarações falsas aos Íepresentantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo Íinanceiro multilateral
promover inspeção.

ll - Na hipótêse de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a

outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corÍuptas,

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um

contrato financiado pelo organismo.

lll - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou

reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas

possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros

relacionados à Iicitação e à execuçãô do contrato.

CTAUSUIA DÉCIMA SEXTA: FORO

Para a solução de qualquer duvidas, lêgítimas ou ações dêcorrentes deste contrato, fica

eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer

outro, poÍ mais privilegiado que seja,

ctAUsuLA DÉCtMA SÉflMA: DAS DlSPOSlçÕES FlNAlS

E, para eficácia do têrmo de contrato de fornecimento, firmam CONTRATANTE e

CONTRATADA o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes

contratantes e testemunhas

5

Santa Maria do Oeste, 15 de setembro de 2022

JHONATAS GARAGNANI Assinado de forma disital por

DE 
":",)il#fl,1i:)l*'o'

SOUZA:j77 49811990 Dados: 2022.0e.16 I2:58:42 -03'00' @
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo penaNÁ
CNPJ: 95.684.5,14 10001 -26

Rua Jose de França PeÍeira. n" l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Faxr (M2) 3644-t359

pREFElro oo uutttcípto /coNTRATANTE

MAR

RG:9.769.34

JHONATAS Â"inàdo dê íorma disital por

GARAGNANTDE al?,!l],1;.:l,1fll-'*
SOUZA:077 4981 1990 oàdot: 2o22.oe t6 r2:se:ro,o3,oo,

GARAGNANAI & GARAGÍiIANI LTDA

CONTRATADA

MI CIO VICENTE ROHER

3.976.724-7

6

@
OSCAR DELGAOO
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ÍÚUNICIPIO OE SANTA MARIA DO OESTE _ ESTAOO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.54,r/000'l'26

Âua JosE oa FRAxÇa tERErÊÂ, tl! lo c€p FONa/FAX: l0arl 36aa'1231

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 24,.12022

GoNTRATANTE: MUNTCíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa iurídica dê direlto

público interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ne 95.684.544/0001-

26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DETGADO'

CoNTRATADA:GARAGNAN| & GARAGNAN| LTDA, inscrito no CNPJ sob n.e 28.306.139/0001-87, locallzada

na Rua Josefina Montanha de Andrade, ne 905, Bairro santuário, Município de siqueira campos PR.

OBJETO: 
,,CONTRATAçÃO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE INTERNET, DESENVOLvIMENTO HOSPEDAGEM

E MANUTENÇÃO DO PORTAI MUNICIPAL DE REDES LÓe tCeS, vpHS, STRUDORES, MICROSOFT, wNDows

SERVER, BANCO DE DADOS E OUTROS SISTEMAS, UTIuZADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO

OESTE.PR".

O total do item é de RS 1.175,00 (Mil cento e setente e seis reãis)'

1.198Própria12,00

ISTEMAS ADMINISTRATIVOS ONLINE - IMPORTAÇÃO DE DADOS

RTA

NUTEEG EM MANoH PEDA5NVOE L NTOER ED ESDvrÇo
E CSIESPRAN RE NCtTEDLPON PclUBSIWE TE AL,

EINAMENTOS.

1

1.1
AL

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022.

Vigência: tSl09/2023

total
do produto/seÍviço



19tO912022 0A22 Preíeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARA}-Á
PRf,FEITUR.A }'UNICIPAL DE S-{NT-A. MARI-A. DO OESTE

LICITAÇÃO
E\TRATO DO CO\TRATO 24Il20'2

O total do item é de R$ l.l?6,00 (Mil cento e setentâ e seis reais)

Datâ de assinatura: l6 dc scrcmbro dc 20:l
vigôncia; l5 09/2013

Publicado por:
Milicio Vicenre Sroher

Código Identifi cador:4A9FE2B9

gtt

CONTRÀTANTE: MUNICiPIO DE SÀNTÂ MARIA DO
OESTL. Estado do Paraná, pessoa juridica de direito público inrcrno,
com sede à Rua José de França Pereira n. 10. inscriro no CNpJ/MF
sob n" 95.684.544,000 I -26, neste aro devidamenre representado pelo
Prelêito Municipal, Sr. OSCÀR DELGADO.
CONTRATADA: cARAGNANI & cARAGI,tANI LTDA, inscrilo
no CNPJ sob n." 28.306. 139i0001-87. localizada na Rua Josefina
Montanha de Andradc, n,'905, Baiúo Sanluârio, Municipio de
Siqueira Campos PR.

OBJETO: .CONTR{TAÇÀO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS
DE IIiTERNET, DESE\\'OLVIMENTO HOSPEDAGE]\I E
MÂ\UTENÇÂO DO PORTAL ÍUNICIPAI- DE REDES
LOG|CÂS. VPNS, SF,RV|DORES, tltrcRosoFr, wr\Dows
SERVER, BANCO DE DÂDOS E OUTROS SISTEMÂS.
UTILIZÂDOS PELO MUNICIPIO DE SANT^ MÀRIA DO
OESTE.PR".

Noft do 9Íodub/en iço

sERVtçO DE DESENrr'OLVTMENTO. IIO§PEDAGEM

E MANUTENÇiO DO WEBSITE MUNICIPAL

PIJRTAL DE TX-{NSPARÊNCIA E E.SIC. SISTEMAS

AOMINISTR^T|VOS ONLIi! - |MPORI^ÇÀO D[
T,ATXJS E ÍREINAMEI{TOS.

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do paraná
no dia 19/0912022. Edição 2ó07
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identiÍicador no site:
https://*ww.diariomunicipal.côm.br/amp/

htlps:/^rww.diariomunicipal.com.br/êmp/materia/4A9FE2Bg/03AllukzgGsLp-KqFTmPDpvwlmLiobtTrtkOe2rXEfOmHvhyHôZhâl gpriq3ckaGOmar 1t1


