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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 319/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 769 12022
PREGÃo EtETRoNtco Ne oB5/2ozz

contrato de compra e venda, que entre si cerebram o MuNrcípro DE SANTA MAR|A DO OESTE _ pR e aCMPTESA COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUçÃO DALI.AGNOL [TDA, NA fOrMA AbAiXO.CoNTRATANTE: wtUlrcÍpto DE SANTA MAR|A oo oEsrE, Esiado do paraná, pessoa jurídica de direitopúblico interno, com sede à Rua José de França pereira ne r.0, inscrito no cNpJ/MF sob ne95 684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pero prefeito Municipar, sr. oscARoELGADo, residente e domiciriado nesta cidade, portador da cr/RG ne 6.296.081-7 ssp/pR, e inscritono cPFlMF sob ne 701.594.329-97, e GoNTRATADA: coMERcro DE vrDRos E MATERTAT5 DEcoNsrRUçÃO DALLAGNOt LTDA, pessoa jurÍdica de direjto privado, com sede à Rua Rua Dr. JoãoGonçalves Padilha, Ns 481, cEp 95.200-000, vira surina, na cidade de pitanga, Estado do paraná,
inscrito no cNpJ/MF sob ne 25.410.12 2/0007-62, neste ato representada pero sr. EUcuDEs DAIL
AGNoLL, residente e domiciriado à rua João Gonçarves padirha, ne 4g3 na Cidade de pitanga, Estado do
Paraná, portador da CllRG ng 1939066_7 e do CpF/MF ns 458.345.559-34.

cúUsUtA I - oBJETo
,,AQUIsIçÃO 

OE 3OM' DE VIDRO TEMPERADO E 2OM' DE VIDRO COMUM PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAT DE HABITAçÃO E O8RA5 OO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
DO OESTE PR", conforme exigências descritas no presente EDrrAt e TERMo DE REFERÊNCrA.

conforme a seguir:

cúUSULA II - FUNDAMENTAçÃo TEGAT
o presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nel0.520 de Lr/07/20a2 e Lsi ne
8.666/93, e de acordo com as concrusões do pregão Eretrônico n,sogílz)z2, aprica ndo-se ainda, osprincípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusurA ilt - vALoR
o valor aprovado para o objeto é de R$ Lg.7zo,oo (Dezenove mil e setecentos e vinte reais),
denom inado valor contratuaL

Parágrafo ú nico
os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos
recursos das seguintes dotações orçamentárias:

I t\,1 D E I D oR M3 CM l\,4o NU N oC LoR 0,00 M2 306,35 6.127 ,00
Z IV D30 E DI Ro t\4I TIV E IV EP DRA Io N c Lo Ro 30,00 2 53,1 0 13.593,00

L
19.720,00

Dotações
\

do produto/serviço
max

da fonteda de da
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ad ES rso es SA
022 720 11 .002.04.122.0401 .2065 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

cúusuu tv - paGAMENTo

o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissâo da nota fiscal e recebimento dosprodutos.

Parágrafo Primeiro
Na nota fiscar, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação donúmero do empenho.
Parágrafo Segundo
o pagamento está condicionado à aprovação da respectiva comissão de Recebimento. instituÍda pelaPortaria Ne 091/2022, deOg de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a C'NTRATADA estiver sediada no Estado do paraná e contrâtar com o Município de santaMaria do oeste -pR, deverá emitir nota fiscar eretrônica, .onforre Decreto Estaduar Ne 3.330/200g.Parágrafo euarto
caso a CoNTRATADA esteia em débito ou apresente alguma irreguraridade cadastraljunto à secretariade Fazenda do Município de Santa Maria do oeste pÃ, or r"rpaatiro, empenhos em seu nome nãopoderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão varidade nem eficácia.

cúUsUtA v - FoRMA DE PAGAMENTo
o pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta correnteda CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusutA vt- coNDtçôEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues de forma fracionada conforme soricitação da secretaria deAdministração, a contar da assinatura do contrato no r"grint" endereço, Rua Jose de França pereira,
ne 40, cMEr Maria ward cep; 85.230-000, centro, sanla Maria do oeste/pR, de 2e à 6e feira, nohorário das 8h30min às 11h30h e das 13h30min as fZnOOmin. 

-

Parágrafo primeiro

os produtos descritos no itêm anteÍior deverão estar em total acordo com as exigências do ANExo lldo Termo de Referência,
ParáBraÍo Segundo
É de inteira responsa biridade da ..NTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio, embaragem,transportes, fretes, seguros, carga e descarga do mêterial, desde a sua origem até o lo.át-Je Jert,no,inclusive as despesas de devolução do material entregue á, J"r..o,ao ou com eventuais defeitos defabricação e o prazo máximo para reposição do produio é em até 5 (cinco) dias úteis.Parágraío Terceiro
Entregar os produtos devidamente embarados, de forma a não serem danificados durante a operaçãode transporte de carga e descarga.
Pãrágrafo quarto
caso os produtos não sejam entregues no prazo estaberecido acima, o fiscar do contrato designadoiniciará procedimento administrativo para aplicação d" p"nalidades ao licitante vencedor, excetuadoos casos em que o motivo do descumprimento se,ia justifícado e aceito pero coNTRATANTE.
Parágrafo quinto

M
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cúusuu vrt - oentaeçÕes DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embêlagem, transportes, fretes,
seguros, carga e descarga do materiar, desde a sua origem até o rocarde destino, inclusive as
despesas de devolução do material entregue em desa;ordo ou com eventuais defeitos de fabricação.b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificaçôes exigídas no Termo deReferência.

c) observar se o(s) modero(s) de referência, quando houver, atendendo integrarmente àscaracterísticas do editar, hãja vista que o fabricante pode arterar seus produtos e moderos sem prévio
avlso.

\
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os produtos serão recebidos 
. 
provisoria mente, â partir da entrega, pero responsáver peroacompanhamento e fiscalização do contrato,. para efeito de posterior verificação de sua conformidadecom as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo Sexto
os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes no Termo de Referência 

" n. propor,., devendo ser notificada aCONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, da data da entrega.
Parágrafo Sétimo
caso seiam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantesno Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias acontar da notificação da CoNTRATADA, fÍcando às suas custas, incrusive das despesas referentes àretirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penaridades e sem ônus para aCONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimentoprovisório, após a verificação da quaridade e quantidade do materiar e consequente aceitaçãomediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de contabilidade.
PaÍágrafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,reputar-se-á como rearrzada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

"rs*.;"n,, aoprazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a respo nsa bilidad e da coNTRATADA pelosprejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo primeiro
se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prazo estipurado, aCONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.
Parágrafo Décimo Segundo
Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando_se arepor aquele que apresentar defeÍto.
Parágrafo Décimo Terceiro
A .ONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendoque o ato do recebimento não importará na aceitação.
Parágrafo Décimo quarto
o prazo de vigência do contrato será de l2(doze) meses a contar da sua assinatura.
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d) 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 modero de referência não isentam a CoNTRATADA daentrega do produto em conformidade com as características do editar, nem são motivos paracancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabiridade da CoNTRATADA e 

" 
,"rrr[.çao 

" 
oatendimento às características do produto.

e) Assumir integrar responsabiridade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer queseja a causa.
f) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo deReferência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danosdurante 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 contiatado.
i) cumprir todas as orientações do coNTRATANTE, dentro dos prazos estaberecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habiritação e quarificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
k) Nâo transferir a outrem, no todo ou em partá, as obrigações assumidas em razão da presenteproduto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totar ou em parte, oobjeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeiios ou incorreções, sem ônus para a
CONTRATANTE.

m) comunicar à Administração, por escrito, quarquer anormaridade de caráter urgente, arém deprestar os esclarecimentos que julgar necessário,
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridêde com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avariados pera coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organízação completa e independente.
q) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento daexecução do contrato. A existência da fiscarização de modo argum diminui ou atenua aresponsabilidade 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 pessoar para as futuras manutenções que possam
v'r a ocorrer, serão por conta da CoNTRATADA, bem como o transporte de equipêmentos (necessários
à descarga), serão de responsabiridade da mesma, observada às normas de segurança do trabarho e detrânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminarmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Admínistração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto
da presente licitação, isentando o MunicÍpio de toda e quarquer responsabiridade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensáver mão de obra habiritada para a entrega doobjeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas,
incluslve no que se refere às normas de segurança no trabaúo e previstas na regisração especifica;
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incrdam ou veÁham a incidir
sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas noedítal, para com as quais ficará única e exclusivamente r"iponsa b ilizada.

I
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t) 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 quarquersituação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de responsabiridade civjr, penar e administrativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do C,NTRATANTE ou de terceiios de que tomar conhecimento em razão daexecução do objeto deste Contrato.
ParágraÍo único
6arantia dos produtos:

a) O período de garantia é de no mínimo 12 meses.
b) A garantia dos equipamentos deverá ser decrarada na proposta e passará a contar a partir doRecebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúusurA vlt - oBRtGAçÕEs DA coNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Eíetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.b) Fornecer à C'NTRATADA, todos os escrarecímentos, e demais informações que esta venha asolicitar.

c) Exigir o cumprimento do objeto desta ricitação, segundo suas especificações, prazos e demaiscondições.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuÍzo da responsabilidade da
CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante just,ficativa.
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 dedesconformidade com as característicâs pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da comissão deRecebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que sereferirem.
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 erecebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pera coNTRATADA exigindo suaimediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casosfortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.j) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas noob.ieto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
k) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacãrdo com as obrigações assumidas pera
CONTRATADA.

l) A Administração não responderá por quaísquer compromissos assumidos pela CoNTRATADA comterceiros, ainda que vincurados à execução do presente Termo de contrato, bem como por quarquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CoNTRATADA, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

)
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m) comunicar, por escrito, à CoNTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da suadesconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumentoconvocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as faciridades para que as coNTRATADAS possam cumprir suas obrigaçõesdentro das normas e condiçôes deste Edital.

cúusutA tx - REspoNsABtLtDADE soLtDÁRtA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público oDAIR JosE FERREIRA DE LIMA, inscritono CPF ne 857.956.159-00 - Assistente em Administração I.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da CONTRATADA,
inclusíve perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicasou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração oude seus agentes e prepostos, de conformidade com o art, 70 da Lei Ns g.666, de 1993.
Parágrafo Segundo
o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventuarmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados eencaminhando os apontamentos à autoridade competente para as provrdências cabíveis.

cúusuLA x - sANçÕEs ADMtNtsrRATtvAs
comete ínfração administrativa, nos termos da Lei Ne g.666, de 1993 e da Lei Nq 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
a) Pela inexecução totar ou parciar das obrigações assumidas e pero descumprimento das normas elegislações pertinentes à execução do contrato, o município de santa Maria do oeste, poderá, ainda,garantida a prévia deÍesa, aplicar à empresa CoNTRATADA as sanções previstas no art.87 da Lei Ns8.666/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusar injustificadamente a assinar o contrato, farhar ou fraudar no fornecimento do objetoadquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal.
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 reves, assim entendidas ,qúr., qr" não acarretem prejuízos significativospara a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o varor da parcera
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) diasj
c) Multa compensatória de 70% (dez por cento) sobre o varor totar das medições ou contrato, no casode inexecução totaldo objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 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 contr"t.r.o. a Administração pública, enquanto

@
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabiritação perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a coNTRATADA ressarcir
a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
ParágraÍo Segundo
Tambem fica sujeita às penalidades do art. 87, It e lV da Lei Ne 8.666, de 1993, a GoNTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar iom a Administração em virtude de atos ilícitospraticados.

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampra defesa à GONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei Ne 8.666, 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 caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da 6SNTRATADA,
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 sanções 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
impostas pela Lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

cúUsUI"A xI . CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
os licitantes devem observar ê o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratação, 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_se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou sorriitar, diieta ou indiretamente, quarquer
vantagem com o obietivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) "prática fraudulenta":a farsiíicação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar 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 conhecímento de representantes ou prepostos do órgão ricitador, visando estaberecár preços
em níveis artificiãts e não-com petitivos;
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.

7

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, farsificar, arterar ou ocurtar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro murtiraterar, com o objetívo de
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impedir materiarmente a apuração de aregações de prática prevista acima, (ii) atos cuja intenção sejaimpedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiio murtiraterar frâror.|.inspeção.

cúusutA xÍt - DtspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga pR., com renúncia de quarquer outro, para dirimir as dúvidasou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de iguar teor eforma, iuntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos regais.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544 t}OOt -26

Rua Jose de França Pereira, n. l0 - CEp.: g5.230-000_ Fone/Fax: (U2) 3644_1359

Santa Maria do Oeste pR, 13 de dezembro de 2022
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UNICIPIO DE SANTA ARIA DO OESTE _ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.584.5i|4/0001 -26

iUA JOAE DE FRÂI{çA PÊREIRÂ, NI IO , CEP r6.230-000 - Fo N E/FÀ r: l0a2l !aaa-123t

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 319/2022

CoNTRATANTE: MuNlcíPlo 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 95.684.544/0001-
26, neste ato devidemente representado pelo prefeito Municipal, Sr. OSCAR DEIGADO.

CONTRATADA: COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUçÃO DALLÂGNOI LTDA, inscrita no CNpJ
sob o Ne 25.410.122/ú0r-62, situada à Rua Dr..loão Gonçalves padilha, Ne 481, vila sulina, pitanga pR.

OBJETO: 'AQUISIçÃO DE 3OM' DE VIDRO TEMPERADO E 2OM' DE VIDRO COMUM PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAT DE HABITAçÃO E OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO
OESTE PR",

O total do item é de RS 19.720,00 (Dezenove mil e setecentos e vinte reais).

Data de assinatura: 13 de dezembro de 2OZZ.
Vigência: 121t2/2073

M'DE VIDRO 3 MM COMUN INCOLOR 6127,
30 M'DE VIDRO 8 MM TEMPERADO INCOLOR 13.593,

19.720,

do p rod uto/serviÇo Prcço máx
total

10H 453,10Iãqoo



1411212022 08,49 PreÍeihrrâ Municipal de Santa Mâriâ do Oeste L%
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITUR4. MUNTCIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÀO
EXTRÀTO DO CONTRÂTO 3I9/2022

Non. dó produt 
'/$úiço

10 MI DE VIDRO ] MM COMTTN INCOTôR \tl t0ó.t5

]O MI DE VIDRO 8 MMTEMPER.{DO INCOLOR r.t.591.ú

O total do item é de R$ 19.720,00 (Dezenove mil e setecertos ê vinte Íe.i§)

- ra de rssinatura: l3 de dezembro de 2022

-4ência: 12/1212023

Publicâdo porr
Milicio Vicente Stroher
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CoNTRATANTE: MUNICiPIo DE SANTA MÂRIA Do oEsTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede à Rua
José de França Pereira n" 10, inscrito no CNPJMF sob D'95.684.5.t4l0001-26, nesle ato devidamente represenrâdo pelo Prefeiro Municipal. Sr.
OSCAR DELGADO.
CONTRÂTADA: COMERCIO DE VIDROS E MÂTERIAIS DE CONSTRUÇÃO DALLAGNoL LTDA, inscTitÂ no CNPJ sob o N"
25.410.12210001-62, situâda à Rua Dr João Gonçalves Padilha. N. 481. Vila Sulina. piranga pR.

OBJETO: ..AQUISIÇÃO DE 3OM, DE VIDRO TEMPERADO E 2OMI DE vIDRo coMUM PARÂ ATENDER A DEMÂNDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÀO E OBRÂS DO MUNICIPTO DE SÀNTA MARIA DO OESTE PR'.
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