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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peReNÁ
CNPJ: 95.684.521410001 -26

Ruâ Jose de França Pereirâ. n" l0 - CEp.: 85.230_000_ Fone/Fax: (042.)3644_1359

contrato de compra e venda, que entre si celebram o MuNtcíplo DE SANTA MARTA Do oESTE - pR e
A CMPTCSA JOSÉ ATBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR, NA fOrMA AbAiXO. CONTRATANTE: MUNICíPIO DE
SANTA MARIA Do oEsrE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito púbrico interno, com sede à
Rua José de França pereira ne 10, inscrito no CNpJ/MF sob ns 95.6g4.54 4/000I_26 neste âto
devidamente representado pelo prefeito Municipal, sr. oscAR DELGADO, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da RG ne 6.296.081.-7 ssp/pR, e inscrito no cpF sob ne 701.594.329-87, e
CoNTRATADA: tOSÉ llaeRro DrAs oA cosrA JUNTOR, pessoa jurídicâ de direito privado, com sede
à Rua Alceu correa de Moraes na 2go, Bairro virâ Maciâ, cEp:1g.213-110, na cidade de rtapetininga,
Estado de sã Paulo, inscrito no cNpJ sob ns 06.316.654/0001-05, neste ato represeniada pãlo
sr'JosÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNtOR, residente e domiciliado à rua tzaat Dib, na cidade de
ItapetininSa, Estado de são paulo, portador da RG ne 3.424.730-0 e do cpF ne 2g7.247 .528-36.

CúUSULA I - oBJEÍo
,,AQUISIçÃO 

DE GRAMA ESMERALDA PARA PTANTIO EM PARqUES, CAMPOS E AFINS DOS ESPAçOS
PÚBLICOS DO MUNlCtpto DE SANTA MARTA DO OESTE pR", conforme exigências descritas no
presente EDITAL e TERMO DE REfERÊNC|A.

conforme a seguir:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 35/2023

PROCEDIMENTO I.ICITATóRIO N9 O5l2023
pneeÃo elrrnôttco N-o o4l2023

cúusuLA - FUNDAMENTAçÃo LEGAL
o prêsente contrato está sendo firmado com fundamênto na Lei ns10.520 de 17 /07 /2002 e Lei ns
8.666/93, e de acordo com as conclusões do pregão Eletrônico n.e o412023, apricando-se ainda, os
princípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusurA t - vAroR
o valor aprovado para o objeto é dê Rs 26.640,00 (vinte ê seis mir ê seiscentos e querenta reais),
denominado valor contratual.

ParágraÍo único
os pâgamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente Iicitação ocorrerão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

RAMA ESMERALDA Placas uniformes, bem
raizadas e isenta de as e doen S

3.000,00 26.640,

26.640,0
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peReNÁ
CNPJ: 95.6t14.544 t000t -26

Rua Jose dc Fmnçâ Pereirâ, n. l0 - CEp.: 85.2j0-000_ Fone/Fax: (04 2\ 3644_1359

003.27 .812.2701.2052 3.90.30.00.00180023
Do ExercÍcio

cúusutA tv - PAGAMENTo
o pa8amento sêrá êfetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dôsprodutos.

Parágrafo Primeiro
Na nota fiscar, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação donúmero do empenho.
ParágraÍo Segundo
o pagamento está condicionado à aprovação da respectiva comissão de Recebimênto. instituÍda pela
Portaria Ns 091/2022, deOg de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quândo a CoNTRATADA estiver sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santa
María do oeste -PR, deverá emitir nota fiscar eretrônica, conforme Decreto Estaduar Ne 3.330/2oog.
Parágrafo Quarto
caso a CoNTRATADA esteja em débito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar junto àsecretaria de Fazenda do Município de santa Maria do oeste pR, os rêspectivos empenhos em seu
nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

CúUSUI.A v - FoRMA DE PAGAMENTo
o pagâmento 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
o objeto deste procedimento deverá ser de forma parcerada (mediante req u isição) iu nto a secretaria
de Administração, sito a Rua José de França pereira, Ne 10, Município de santa Maria do oeste-pr,juntamente com a Nota Fiscar acompanhada das certidões Negativas de Reguraridade Fiscar
Unificada RFB/PGFN e FGTS.

Parágrafo Primeiro
Os materiais descritos no item enterioÍ deverão êstar em total acordo com as exigênciâs do AtrlExo
ll do Termo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira respo nsa biridade da CoNTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até olocal dê destino, incrusive as despesas de devorução do materiar entregue em desacordo ou com
eventuais defeitos de fabricação e o pra20 máximo para reposição dô produto é em até rs (quinze)
dias úteis.
ParágÍafo Terceiro
Entregar os produtos devidamente embarados, de forma a nâo serem danificados durante aoperação de transporte de cârga e descarga.
PaÍágrafo Quarto

JOSE ALBERTO
DlÂS DArô§TA 6.^L8ôd^!ôi --
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peReNÁ
CNPJ: 95.684.544 /000 t -26

Rua Jose de França Pereiía. no l0 - CEp.: 85.230-000_ Fone/Fax: (042) 3ó44_1359

caso os produtos não sejam entregues no prazo estaberecido acima, o fiscar do contrato designado
iniciará procedimento administrativo pâra aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excefuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pero coNTRATANTE.
Parágrafo Quinto
os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notificada a
CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, da datâ da entrega.
ParágraÍo Sexto
caso sejam rejeitados os matêriais entregues em desconformidade com as especificações constantes
no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituÍdos no prazo de até 15 (quinze)
dias a contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, incrusive das despesas
referentes à retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da apricação das penaridades e sem ônus para
a CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo
os materiais sêrão recebidos definitivamentê no pra2ô dê até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da quaridade e quantidade do materiar e aonr"qr"nt"
aceitação mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscar ao Departamento de contabiridade.
Parágrafo Oitavo
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dêntro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no diâ do 

"rgotai"iiodo prazo.

Parágralo Nono
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CoNTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo
se a entrega e/ou a substituição dos materiâis não forem rearizadas no prazo estipurado, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no côntato.
Parágrafo Décimo primeiro

lndêpendentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito.
Parágrafo Décimo Segundo
O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano a contar da sua assinatura.

CúUsuTA VII - oBRIGAçÔES DA coNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Arcar com todo e quarquer custos decorrentes de manuseio, embaragem, transportes, fretes,
seguros, carBa 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 evêntuais defeitos de fabricação.
b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo
de Referência.

c) observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendêndo integralmente às
características do editar, haja vista que o fabricante pode arterar seus produtos e moderãs sem prévio
aviso.

Dr^s DÂ cosr BÍá§1"*"*,
JUNIOR:297247S
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo pan-eNÁ
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Rua Jose de França Pereira. no t0 - CEp.: 85.230{00_ Fone/Fax: (04 2\ 3644_t31g

d) Assumir integralmente â responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edítal,
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 responsa bilida de da CoNTRATADA é a verificação e o
atendimento às características do produto.
ê) Assumir integral responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que
seja a causa.

f) obedecer às especificações do ob.ieto, 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 quê não sofram danos
durante o transporte ou armazenamento.
hl 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 condiçôes 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.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 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, quarquer anormaridade de caráter urgente, arém de
prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigaçóes assumidas,
todas as condições de habilitação e quarificação exigidas em rnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avaliados pela coNTRATANTE, que decidirá motivâdamente.
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 argum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o período da garantia, os custos rerativos ao desrocamento, para transporte do
equipamento e materiais, bem como de desrocamento de peças e pessoal para as futuras
manutênções quê possam vir a ocorrer, serão por conta da CoNTRATADA, bem como o transporte de
equipamentos (necessários à descarga), serão de responsa bilidade da mesma, observada às normas
de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de doro ou culpa, nâ entrega do objeto
dâ presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para e entrega do
objeto da presente licitação, âtendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalh]stas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabarho e previstâs na regisração específica;
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir

I

JOSEALBERTO
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peRauÁ
CNPJ: 95.6U4.544 I 000 I -26

Rua Jose de FranÇâ Pereira, no l0 - CEp.: 85_230400_ Fone/Fax: (042) 3644-1359

sobre o objeto dâ presente ricitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionedâs
no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.
tf comunicar ao fiscar do contrato toda e quarquer situação anômara que possam causar prejuízos àAdministração.
u) comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deriberar a respeito, toda e quarquer
situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente ljcitação.
vl Manter sigilo, sob pena de responsabiridade civir, pênar ê administrativa, sobre todo e quarquer
assunto de interesse do CoNTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste Contrato.
Parágrafo único
Garantia dos Produtos:
a) O período de garantia é de no mínimo 3 meses.
blA garantia dos equipamentos deverá ser decrarada na proposta e passará a contar a pârtir do
Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúusutA vlt - 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 êsta venha a
solicitar.
cl Exigir o cumprimento do objeto desta ricitação, segundo suas espêcificações, prazos e demais
condições.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsabiridade
da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, 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 pretêndidas.
3) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de
Recebimento designada ou servidor, somente atestândo os documentos da despesa quando
comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte dâ entrege a que sê
referirem.
h) VeriÍicar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes no Termo de Referência, editar e proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pera coNTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvadoios casos
fortuitos ou de força maiores, devidam€nte 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 entrêgues em desacordo com as obrigações assumidas pera
CONTRATADA.

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pera CoNTRATADA com
têrceiros, ainda que vincurados à execução do presente Termo de contrato, bem como por quarquer

JOSE ALBERÍO
DrAs oA cosrA Bl#l*".,.
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Município de Santa Maria do Oeste

cúusuu x - slrirçÕEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne g.666, de 1993 e da Lei Ne 10.520, de 2ú2, a
CONTRATADA que:
a) Pela inexecução totar ou parcial das obrigações assumidas e pero descumprimento das normes e
legislações pertinentes à execução do contrato, o municÍpio de santa rúaria do oeste, poderá, ainda,
garantida a prévia defesa, apricar à empresa CoNTRATADA as sanções previstas no art. g7 da Lei No
8.666/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se
recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento ao oujeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
ParágraÍo Primeiro
A coNTRATADA que cometer qualquer das infraçóes discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
e) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de o,soÁ (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o varor da parcera
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de 70% ldez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

JOSE AISERTO ^úiô&,qDd.d
DrÁs DA coÍA f#l*"*'
JUNIOR:297247s283ó lfrfi,'.$'' 6

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.5214/000 l_26

Rua Jose de Françâ Pereira, n" l0 - CEp.: 85.230_000_ Fone/Fax: (04 21 3644-1359

dano causado a terceiros em decorrência de ãto da coNTRATADA, de seus empreSados, prepostos
ou subordinados.
m) comunicar, por escrito, à coNTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões dasua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no ínstrumento
convocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as faciridades para que as GoNTRATADAS possam cumprir suas obrigações
dentro das normãs e condiçôes deste Edital.

cúusULA Ix - REsPoNSABItIDADE souDÁRIA
Fica designado como fiscal de contrato o servidor púbrico oDArR JosÉ FERRETRA DE L|MA, inscrito no
CPF 857.956.159-00 - Assistente em Administração t.
ParátraÍo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resurtante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em .or"rponr"bifid"d" J"
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Nc g.666, de
1993.

Parágrafo Segundo
o representante da Administração anotaÍá em registro próprio todas âs ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmentê envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competênte para as providências
cabíveis.
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d) Em caso de inexecução parciar, a murta compensatória, no mesmo percentuar do subitêm acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de côntratar com o órgão, entidade ou unidadê administrativa
pela qual a Administração púbrica opera e atua concretamente, pero prazo de até dois anos;
0 lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administração púbrica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabiritação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre qre a córurÀlTAol
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penalidades do ârt. 87, llt e lV da Lei Ne 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dorosos, fraude fiscar no recorhimênto
de quaisquer tributos;
blTenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtudê 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 Lêi Ne 8.666, de 1993, e su bsid ia riamente a Lei Ns 9.784, de 1999.
ParáBrafo Querto
A autoridade competente, na apricação das sanções, revará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da CoNTRATADA,
levando em consideração todos os atos cerebrados 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
As sançôes administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações
impostâs pela Lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

cúusutA xt - CoNDUTA DE pREvENçÃo DE FRAUDE E coRRUpçÃo
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratâdos, se admitida a subcontratâção, o mais alto padrão de ética durante todo o processo
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Parágrafo Único
Para os propósitos desta cláusula, definem-sê as seguintes práticas:
al "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vântagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

,OSE ALBERTO DIAS Àíh.do
DA CO5TA
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cl "prática colusiva": esquematizar ou estaberecer um acordo entre dois ou mais licitântes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão ricitador, visando estabereaá, pr"ço,
em níveis artificiais e não-competjtivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
sua propriedade, visando infruenciar sua participação em um processo ricitatório ou afetar a
execução do contrato.
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, farsificar, arterar ou ocurtar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro murtiraterar, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de aregações de prática prevista acima; (ii) atos cula intenção seia
impedir materiarmente o exercício do direito de o organismo financeiro murtiraierar párorái
inspeção.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.5.141000 I -26

Rua Jose de França Pcreira. n. l0 - CEp.: 85.230-000_ Fonefax: (042\ 3644-lj,lg

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

Santa Maria do Oeste PR, 14 de fevereiro de 2023.
JOSE ALBERTO Â!'inàdo de foíÍna digiràt

DIAS DA COSTA 
po,losErLBERro ol^s

.luNloR:2972475 JrrNroR:2e7247s2a36

2836 ?;l::;ÍTl,S',"
,OSÉ ATBERTO DIAS DA COSTA JU IOR

CONTRATADA

OSCAR DELGADO
PREFEITO DO MUNICíPIO /CONTRATANTE

IvIARCOS

RG:9.769. a

TESTEMUNHA 1

ICIO VICENTE STROHER

G:3.976.724-7

TESTEMUNHA 2

/o,

ti

&
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iIUNICIPIO DE SAt{TA IARIA DO OESTE _ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.5it4/O0Oí-26

RU^ JOsê OE Fi^rúç^ pEâÉrRÁ, n. 1o , cEp tl,z!0-0oo - FONETT^r: IOa2l ,aar,r2!,

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 35/2023

CONTRATANTE: MUNICíHO DE SANTA MARIA DO OESTE, EStAdO dO PArANá, PESsOA JUrídiCA dE dircitOpÚblico 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 representãdo pero preÍeito Municipar, Sr. oscAR DELGADo.

CoNTRÂTADA: JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTAjUNtOR, inscrita no cNpJ sob o Ns 06.316.654/0001-05,
situada na Rua Alceu Correa de Moraes, Ne 2g0, Vila Macia, ltapetininga Sp.

OBJETO: "AQUISrcÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA PTANTIO EM PARQUES, CAMPOS E AFINS DOS
ESPAçOS pÚBucos Do MUNtCtpto DE SANTA MARTA DO OESTE pR..

O total do item é de RS 26.6ll(),00 (Vintê e seis mil e seiscentos e quarenta reais).

Data de assinaturã: 14 de fevereiro de 2023.
Vigência: 73/0212024

3.000,00 26.640,

26.640,0

do produto/serviço
máx trotâl

ESMERALDA Placas bemuniformes,
e isenta de

8,
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ESTADO DO PARANA
PREFEITTJRÁ MUNICIPAL DE SANTA NLC.RIÁ DO OESTE

LICITÀÇAO
EXTRATO DO CONTR{TO 35/2023

lr6

OBJETO: 'AQI'ISIÇÀO DE GRAVA ESI\IERAI.DA PÀRÀ
PLANTIO EIIÍ PARQUES, CAMPOS E AFINS DOS ESPAÇOS
PUBI,ICOS DO MUNICIPIO DE SA\TA MÀRIA DO OESTI,
PR".

Noe do prodüoi*-_iço

6RAMA ESMER^LOA Pl..a
uiíomr. bdn .nÀiàd< c isn d.

\Íl

TOfal-

O total do ircm é de R$ 2ó.ó40,00 (\'irte € seis mil e seiscentos €
quÍrenta reais).

Dâtâ de rssinrtura: 14 de fevereiro de 2023
Vtgência: l3102/2024

Matéria publicada no Diririo Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 1510212023. Edição 271I
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no sire:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

hnps:/^r\rw.diariomunicipal.com.bÍ/amp/materiâ/09D58880/03AFY_â8VGesiZjK-GMyJgrFTl TsTgYHTDJOIVRgJzT_RGcJNyRJSnhKd2NnsH23l 1t1

CONTRÁTANTE: MUNICÍPIO DE SANTÂ MARIA DO OESTE,
Estado do Paraná. pessoa juídica de direito público intemo. com sede
à Rua José de França PeÍeira n' 10. inscrito no CNPJMF sob n'
95.684.54,1/0001 -26, neste ato devidamente rcpresentado pelo Prefeito
Municipal. Sr. OSCAR DELGADO.
CONTRATADAT JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR,
inscrita no CNPJ sob o N' 06.3 16,654/0001-05. situada na Rua Alceu
CoÍea de Moraes, N" 280, Vila Macia. Itâpeiininga SP

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher

Código ldentiíicador:09D588B0


