
)q6
Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo po peRaNÁ
CNPJ: 95.684.54 4 I 0001 -26

Rua Jose dc França Pereir4 n. l0 - CEp.: 85.230{00- Fone,/Fax: (042) 36U_l3Sg

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ng 33/2023

pRocEDtMENTo rrcrrerónto Ne orlzoze
pneeÃo rrrnorutco Ne o1l2023

contrato de compra e venda, que entre si celebram o MUNIcíplo DE SANTA MARIA Do oEsrE - pR e
a empresa D. A. CHEKALSKT rutrnÁntÀ na forma abaixo. CoNTRATANTE: MuNtcíplo DE SANTA
MARIA Do OESTE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José
de França Pereira, ne 10, inscrito no cNpJ/MF sob ns 95.6g4.544/0001-26, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da cllRc ne 6.296.081-7 ssp/pR, e inscrito no cpF/MF sob ne 701.594.329-87, e
CoNTRATADA: D. A. CHEKALSK| FUNERÁR|A, pessoa jurÍdica de direito privado, com sede à Rua
celso Ferreira Jorge ne 265, Bairro centro, cEp: g5.230-000, na cidade de santa Maria do oeste,
Estado do Paraná, inscrito no cNpJ/MF sob ne 15.479.343/0001-33, neste ato representada pela sra.
DANlEtl APARECIDA cHEKAtsKt, residente e domiciliado à Rua das Águas, s/n, na cidade de santa
Maria do oeste, Estado do paraná, portador da ctlRG ne 7.935.311-6 e do cpF/MF ne 008.779.189_
70.

cúusutÁ r - oBJEÍo
"CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS FUNEúRIOS, COM
FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, REMOçÃO DENTRO DO MUNICíHO E PRESTAçÃO DE
SERVIçOS DE TRANSLADO FUNEúRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTENCIA
soclAt DE SANTA MARTA Do oEsrE pR", conforme exigências descÍitas no presente EDlrAt e
TERMO DE REFERÊNCIA.

conforme a seguir:

@
i

1 KIT FUNERAL INFANTIL MASCULINO/ FEMININO - URNA
FUNERARIA

- COROA DE FLORES ARTIFICIAIS

- VESTUARIO CONFORME O SEXO

- CRUZ DE MADEIRA
- VÉU

- VELAS

10,00 Propria 1.500,00 15.000,00

2 KIT FUNERAL IVIASCULINO/ FEMININO - URNA FUNERARIA
COROA DE FLORES ARTIFICIAIS
VESTUARIO CONFORME O SEXO

CRUZ OE MADEIRA

VÉU

VE LAS

40,00 Propria 2.050,00 82.000,00

3 ANATOPRAXIA 40,00 Propria 950,00 38.000,00
4 TRANSLADO 20.000,0

0
Propria 48.000,00

TOTAT 183.000,00

F- 'ol'

Itfil Nome do paoduto/seíviço Quant Marca Preço

máximo
Preço máx
total
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ: 95.684.54410001-26

Rua Jos€ de França Pereira, n" l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (O4Z) 3644-1359

cúusuua rr - FUNDAMENTAçÃo rEGAL
o presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ne10.s20 de 17/07/2002 e Lei ne
8.666/93, e de acordo com as conclusões do pregão Eletrônico n.eol/2023, aplicando-se ainda, os
princípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusuur rrr - vllon
o valor aprovado para o objeto é de RS 183.mo,oo(cento e oitenta e três mil reais), denominado
valor contratual.

ParágraÍo Único
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

CúUSUI.A Iv - PAGAMENTo
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos
produtos.
Parágrafo Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do
número do empenho.
Parágrafo Segundo
O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento. instituída pela
Portaria Ne 09u2022, de 09 de agosto de 2022.
ParágraÍo Terceiro

Quando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de Santa
Maria do oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual Ne 3.330/200g.
Parágrefo Quarto
caso a CoNTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à
secretarla de Fazenda do Município de santa Maria do oeste pR, os respectivos empenhos em seu
nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

CúUSUI.A v - FoRMA DE PAGAMENTo
O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente
da CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusutA vt - coNDtçÕES DE ENTREGA

Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade mediante previa requisição da secretaria
de Assistência social, do município de santa Maria do oeste - pR, sito a Rua Jose de França pereira,

2
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peRaNÁ
CNPJ: 95.684.544 /0001 -26

Rua Jose de França Pereir4 n. l0 - CEp.: 85.230-000- Fonc/Fax: (M2) 3644-1359

10 - centro - Município de santa Maria do oeste-pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das
certidões Negativas de Regularidade Fiscal unificada RFB/pGFN e FGTS, com entre8a imediata.
A descrição do produto na Nota Fiscar, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição
constante ne proposte de preços.
Parágrafo Primeiro
Os produtos descritos no itêm antêrior deverão estar em total acordo com as exigências do ANEXO
ll do Termo de Reíerência.
ParágraÍo Segundo
Caso os produtos/serviços não sejam entregues no prazo estabelecido, o fiscal do contrato designado
iniciará procedimento admlnistrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, exce"tuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pero CoNTRATANTE.
Parágrafo Terceiro
se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prazo estipurado, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.

CúUSUTA vII . oBRIGAçÔES DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Arcar com todo e quarquer custos decorrentes de manuseio, embaragem, transportes, fretes,
seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as
despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.
b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exagidas no Termo
de Referência.
c) observar se o(s) modero(s) de referência, quando houver, atendendo integrarmente às
características do edital, haja vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelás sem prévio
aviso.
dl Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital,
mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a CoNTRATADA da
entrega do produto em conformidade com as características do editar, nem são motivos para
cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabiridade da CoNTRATADA é a verificação e o
atendimento às características do produto.
e) Assumir integral responsabiridade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer que
seja a causa.
f) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo de
Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.
g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danos
durante o transporte ou armazenamento.
h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,
necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
i) cumprir todas as orientações do coNTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente
Produto 
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l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totar ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a
CONTRATANTE.

m) comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de
prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habiritação e quarificação exigidas em rnstrumento convocâtório.
o) os casos excepcionais serão avaliados pela coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto
da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabiridade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do
objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica;
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas
no edital, para com as quais ficará únlca e exclusivamente responsabilizada.
t) comunicar ao fiscal do contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à
Administração.
u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer
situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CoNTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste Contrato.

cúusurA vlll - oBRtGAçôEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamento à coNTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.
b) Fornecer à CONTRATADA, todos os escrarecimentos, e demais informações que esta venha a
solicitar.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADODOPARANÁ
CNPJ: 95.684.5,14 /0001 -26

Rua Jose de França Pereirq n. l0 - CEp.: 8j.230-000- Fone/Fax: ( M2) 3644_1359

c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especifica ções, prazos e demais
condições.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade
da CONTRATADA, podendo rejeitálos, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,
no instrumento convocatório e na proposta da CoNTRATADA, recusando-o na hipótese de
desconformidade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de
Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando
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comprovada a entrega totar, fier e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se
referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para fins de aceitação e
recebimento defi nitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pera CoNTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de apricação das penaridades previstas em rei, ressarvado, o, ."ro,
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela coNTRATANTE.
j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
k) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pera
CONTRATADA.

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de contreto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, piepostos
ou subordinados.
m) Comunicar, por escrito, à CoNTRATADA o nâo recebimento do objeto, apontando as razões da
sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento
convocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as facilidades para que as coNTRATADAS possam cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições deste Edital.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544 I 0001 -26

cúUsUIâ Ix - REsPoNSABItIDADE souDÁRIA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público oDAtR JosÉ FERRETRA DE L|MA,
inscrito no CPF ne 857.956.159-OO Assistente em Administração l.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsebilidade da CoNTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vÍcios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabitidra" d.
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Ne g.666, de
1993.
Parágrafo Segundo
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou deÍeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competentê para as providências
ca bíveis.

cúusurâ x - sANçÕEs ADMtNtsTRAÍtvAs
comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne 8.666, de 1993 e da Lei Ne 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

a) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e
legislações pertinentes à execução do contrato, o município de santa Maria do oeste, poderá, ainda,
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ: 95.684.544 10001 -26

Rua Jose de França Pereir4 n. lO - CEp.: 85.230400- Fone"/Fax: ((/i2) 3644_1359

garantida a prévia defesa, aplicar à empresa cONTRATADA as sanções previstas no art. g7 da Lei Ne
8.665/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se
recusar injustificadamente a assinar o contrato, farhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Primeiro
A coNTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de O5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
cf Multa compensãtória de 10% (dez por cento) sobre o varor total das medições ou contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentuâl do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CoNTÀATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Segundo
Também fica sujeite às penalidades do art. 87, l e lv da Lei Ne 8.666, de 1993, a CoNTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticer, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
bf Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei Ne 8.665, de 1993, e subsidiariamente a Lei Ne 9.784, de 1999.
Parágrafo Quarto
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráteÍ educetivo da pena, a reincidência de transgressões por parte da ç9NTRATADA,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CoNTRATANTE, bem como o dano
causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Quinto
A aplicação das sançôes administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais
perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - pR.

Parágrafo Sexto

6

@@.



13I

ELGADO

PREFEITO DO MU cÍPro /coNTRATANTE

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ: 95.684.544/0001 -26

Rua Jose de França Percir4 no lO - CEp.: 85.230{00- Fone/Fax: (MZ) 3644_1359

Santa Maria do Oeste pR,06 de fevereiro de 2023

D. A. cHEKALSI« FUNEúRIA
CONTRATADA

As sanções administrativas previstas nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominações
impostas pela Lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

CúUSUI.A xI . CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores esubcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante toao o froc"ssode licitação, de contratação e de execução do objeto contraiuâ1.
ParágraÍo único
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática 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 contrato;
b) "prática fraudulenta": a farsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "pÉtica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecár freçosem níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta 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, farsificar, alterar ou ocurtar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro murtiraterar, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de aregaçôes de prática prevista acime; (ii) 

"tor.rj. intenção seja
impedir materialmênte o exercício do direito de o organismo financeiro murtiraierar pároru,
inspeção.

cúusurA x[ - DtspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga pR., com renúncia de quarquer outro, para dirimir as
dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vies de igual teor e
forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos regais.

MAR NIO D M CIO VICENTE STROHER

RG:3.916.724-7
TESTEMUNHA 2

RG:9.7 -õ

7

TESTEMUNHA 1
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ÍtuNtctpro DE saNTA ARtA Do oEsrE - EsrADo oo pARANÁ

CNPJ: 95.684.5i14l000í -26

RUA JOSE OE FiA{ç^ PÊRE|R^, X. í0 - C êp.: ÊoaEiF^x: (oa2t aaaa-r2st

I

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 33/2023

CoNTRATANTE; nauutcípto DE SANTA MARIA DO oEsTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ns 95.684.544/OO0t-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr, OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: D. A. CHEKAISKI FUNEúRIA, inscrita no CNPJ sob o Ne 15.478.343/0001-33, situada na Rua
Celso Ferreira Jorge, Ne 266, Centro, Santa Maria do Oeste PR.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS FUNERÁRIOS, COM
FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁNIES, NETUOçÃO DENTRO DO MUNICÍPIO E PRESTAçáO DE SERVIçOS
DE TRANSI.ADO FUITúEIO, PEM ATENDER A SECRETARIA MUNIcIPAt DE AssIsTENCIA soc|At DE SANTA
MARIA DO OESTE PR'.

O total do item é de RS 183.000,00 (Cento e oitenta ê três mil reais).

Oata de assinatura:06 de fevereiro de 2023.
vigência: 05/02l2024

1 KIT FUNERAL INFANTIL MASCULINO/ FEMININO . URNA
FUNERARIA

- COROA DE FTORES ARTIFICIAIS
- VESTUARIO CONFORME O SEXO

- CRUZ DE MADEIRA

- vÉu
- VELAS

10,00 Própria 1.500,00 15.000,00

2 KIT FUNERAL MASCULINO/ FEMININO . URNA FUNERARIA
. COROA DE FLORES ARTIFICIAIS

- VESTUARIO CONFORME O SEXO
. CRUZ OE MAOEIRA
- vÉu

VE LAS

40,00 Própria 2.050,00 82.000,00

3 TANATOPRAXIA 40,00 Própria 950,00 38.000,00

4 TRANSLADO 20.000,00 Própria 2,40 48.000,00

TOTAT 183.000,00

Item Nome do produto/sêrviço Quânt Marcâ Preço

máximo
PÍeço máx
total
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F,STADO DO PARANA

PREFEITUR{ MU:'IICIPAL DE SANT-{ MARIA DO OESTE

c.NTRATANTE: rrlwtcÍplo ot saNTA MARIÀ Do oESTE, Estado do paraná. pessoa juridica de direito público intemo. com sede à Ruâ

ro.. a" r*nçu pereirâ n 10, inscriro no cNpJ/MF sob n,', 95.61t4.-544/000l-26, ncste ato devidamente represenodo pelo Prefeito Municipal. sr'

OSCAR DELGADO,
CONTRATÀDA: D. A. CHEKALSKI FUNERÁRIA. inscrita no CNPJ sob o N" I 5.478.143/0001-33, situada na Rua Celso Ferreira Jorge, N' 266,

(lentro. Santa Maria do Ocste PR.

OBJETOT -CONTRATAÇÃO DE EMPRf,SA ESPECIÂLIZADA PÁRÂ PRESTÂÇÁO DO SERVIÇOS FUNERT|RIOS' COM

FoRfiEctMENTo DE uRNAs llo-niuÁnrr,s, REMoÇÀo DENTRo Do MUNIciPIo E PRESTAÇÃO DE sERvlÇos DE

iü'Lõióõ runr-x,imo, plnc, ÂTENDER A sEcRETARIA MUNIcTPAL DE A§sIsrENcIA socIAL DE sÀNrA MARrA Do

OESTE PR".

Númc do ptu3uro/*Íiço

KÍT TUNERAL TNFANTIL MASCT]LÍNO/ FEMININO ' URNA ruNET RIA

- coRo^ DE fLoRlS ARTlflcl^ls

- vEsTU^RlO CONFORME O StüO

. CRUZ DE MADEIR^

vÉu

(TT FUNERAL MASCULINO/ iEMININO . IJTN^ ÊINEI^TIA

, coRo^ Dli FLoRES ARTlnCl^|s

- \,'F.STU^RIO CONfOTME O Sfr(O

. .RTIZ DE MADEIIA

L- vÉu

].,r0t0 000,m
TRÂNSLÂIx)

l()rrl

O total do item é de R$ 183.000,00 (Cento e oitenta c três mil Ícai§)'

Materia oublicada no Diário oficial dos Municipios do ParanÁrc lia 0'710212023. Edição 2705.

.- tu"iitiáçao ae autenticidade da matéria pode ier feita infonnando o código identificador no site

- https:,/www.diariomunicipal.com.br/amp/

https://www.diâriomunicipâl.com.br/amp/materia/362C6ADD/O3AFY_a8UWLl35trOFHTvW6ZfxzHk-2-w6GGo3zElqErMh-EÍFv26O-BbN68vVÍ-8 1t1

LIclraCÃo
E!(TRATO DO COIITRÀTO 3.3/2023

o"" -l
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