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CONTRATO ADMINISTRATIVO N". 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL N" 001/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno,
com sede a Praça Sao 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
^analto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n*' 5.846.233-0 e do CPF/MF sob
n 815.418.219-04.

pereira do AMARAL EIRELI - ME, devidamente inscrita
no CNPJ sob n 21,149.405/0001-66, situada na Rua Dom Pedro 11, n° 1019, centro. Município de

rp A Catarina, neste ato representado pela Administradora a Sra.G^ZIELA PEREIRA DO AMARAL brasileira, comerciante, portadora do RG n." 4114940036
e do CPF sob n.° 778.643.361-91, residente e domiciliada, no Município de São Lourenço do Oeste,
estado de Santa Catarina, pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato que
se regera nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do
Edital de Pregão Presencial N° 001/2020 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos
Obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
o objeto deste contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de acolhimento
msümcional, em regime de intemato, para idosos de ambos os sexos encaminhados pelo Município
□e Planalto PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

Item Pròdüto/Servíço
GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME

Prestação de Serviços de
acolhimento institucional em
regime de internato, para
idosos de ambos os sexos
acolhidos pelo Município de
Planalto, independentes e/ou
com graus de dependência
níveis I, II ou III, que vivenciam
violações de direitos.
Com atendimento de:
- Nutricionista e cozinheiras;
■ Fisioterapeutas (fisioterapia
respiratória, motora, laborai e
outras);

Marca
lar de lazaro

Unidade
UN 72

Preço
2.400,00

Preço total
172.800.00
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