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PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N". 018/2020

PREGÃO PRESENCIAL N' 062/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno,
com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, neste
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno
exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de
Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RO 5.846.233-0 e do CPF/MF sob
0*^815.418.219-04.

CONTRATADA; CLAUDINA COMIRAN - EPP devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
17.281.091/0003-45 com sede à Rua Belém, n° 2574, Centro, na Cidade de Realeza, Estado de
Paraná, neste ato representado pela Administradora a Sra. CLAUDINA COMIRAN, brasileira,
comerciante, portadora do RO n.*^ 12R11276461 SESP/SC e do CPF sob n." 867.278.009.74,
residente e domiciliado na Cidade de Realeza, Estado do Paraná, pelas partes contratantes, fica
acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial N° 062/2019 pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2020, atendendo
educação infantil, ensino fundamental e educação especial, suprindo as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação deste Município de Planalto-PR, nas condições fixadas nas cláusulas a
seguir:

CLAUDINA COMIRAN

Lote Item

13

Produto/Serviço

ALECRIM SECO embalagem de
polietileno transparente contendo

10 gramas de produto; deve
constar data de fabricação e

validade; não deverá conter

umidade, odor desagradável,
bolor e sujidades; validade

mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega do

produto.

Marca

incas

Unidade

PCTE

Quantidade

500,00 ,25

Preço total j
625,00
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