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Município de Santa Maria do Oeste

EsrADooopaneNÁ
CMJ: 95.684.52t4 I O0O | _26

Ruâ Jose dc Frrnç6 percilE, d. l0 - CEp.: g5.230-000- Fono/Far: (fi2) 3ó44_t359

CoNTRATO AOM|NtsTRATtVO N.316/2022

PROCESSO ADMtNtSTRÁTtvo N. 15812022
pRreÂo glErnôttco N. 081/2022

Aos trinta dias do mês de novemtro d: ]!22, ia sed€ do Município de Santa Maria do Oeste pR,situada-axua José de França pereÍia ne 10, o MUNrcíno ot sonio MAR,A DO OESTE, inscrita noCNPJ ns 95.684.544/0001-26, situada. na_ Rua José a" ,."rç" O"r"ir" ne 10, CEp: 85.230{OO, nacidade de santa Marie do oeste, Estado do R"."ná, ,"pr"."nt"a, n"r," 
",o 

pero prefe*o Municipar,o Senhor OSCAR DEL6ADO, casado, brasileiro, port.io.. a, ..Ori, O" identidade n. 6.296.081_7, einscrito no cadastro de pessoas FÍsicas sob o n. zor.sg+.izg-ãi i-esiaente e domiciriado na cidadede Santa Maria do Oeste pR e do outro lado a proponente f"faipô*fa _ MAeU|NAS AGR|COIÂSLrDA inscrita no cNpJ sob n. m.702.079/ooos-zg, .o,n ,"a. n, Áua Rodovia sR 27i, KM 247 s/N,Bairro Jardim das Américas, 
T-:ig:du de euarapuava ã^, 

- 
,"p."r"n,"0" neste ato pelorepresentante regar J05É DrvAtsrR GoNDASKT, brasireiro, casado, portador da cédura de identidaden' 3'185'998-6, e inscrito no cadastro de pessoas rticas soú'Jn. 4o2.o74.zog-04, residente edomiciliado na Av. Anita Garibardi, ne 1661, casa ta, nesiJiiciar carden park, Bairro órfãos nacidade de ponta Grossa pR, nos termos da Lei Federal n.7O.S2O/2@2, Le, complementar n.L23/2006 e' subsidiariamente, pera Lei ne 8.656/93 

".ri*.io"t por,"riores todos representadosconforme documento de credenciamento ou procuração irrãnl í"r autos, resorvem formarizar opresente contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo supracitado devidamenteHOMOTOGADA, consoante as segulntes cláusulas e condições:

cúusurA pRtMEtRA - Do oBJETo
1 1 - O objeto do presente conÍato é_a "AqursrçÃo DE 02 (DO,S) TRATORES 

'.-ÂTAFORMADOS
4Xn, MINIMO 75 O/, CONFORME CONVÊÍUO SgOrZSrZOig 

_PÍRA 
ATENDER A §ECRETARIAMUNICIPAT DE AGRICUTTURA DO MUNICIPIO OE SANTA úANr,N OO OESTE PN', CONfOTMEsollcitação, nas quantidades, forma e condições estaberecidas no eiit.t 

". epígrafe e seus Anexos,com o objetivo da aquisição dos equipamentos adiante arror"do. nãlr"sunt" termo contratuar.

cúusutA sEGUNDe- oe vtcÊttcra oo coNTRATo
21- O contrato resurtânte deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data deassinatura, podendo ser prorrogado a critério da aãministração àm contormiaaae com o artigo 57da 1ei8.666/1993.

cúusutA TERGGtRA - Dos usuÁRtos Do coNTRATo
3.1 - O_contrato será utilizado pela Secretaria Municipal Agricultura.
32 - Caberá ao usuário do contrato deste Município u i"rponrrlitio"a", após a assinatura, perocontrole do cumprimento de todes as obrigações rerativas ao fornãair"nto, incrusive apricação dassanções pÍevistas neste edital.

cúusuu quARÍA - DAs coÍ{DtçÕEs DE REcEBtMENTo Do oBJETo
4'1'a) - o prazo máximo paÍa a entreqa dos equipamentos veícuros será de no máximo 60 (sessenta)dias, â pârtir da ordem de compra ou nota de empenho. O, 

"qrip",,,,"nto, 
poderâo ser rejeitados, no
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo penelrÁ
CNpJ: 95.684.544 /OOO| _26

Rua Josc dc FrâIlça percira, o" l0 _ CEp.: 85.230_0@- Fone/Fax: (042) 36,t4_ 1359

todo ou em pârte, quando em 
lesacorll .com 

as especificações constantes neste Termo deReferência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitorrruortitrão, no prazo fixado pero Íiscar docontrato, às custas da Contratada, sem preluizo da aplicaçi"i" p"""fiO"a*.
Local de entrega: prefeitura Municipal de santa ,r,l"ri" oo'ó"ri" iÀ. 

- '

Garântia Mínimai O equipamento ofertado deve .pr"r"n,r, g.o;ii. mínima de 01 (um) ano e/ou aprevista em rei, e atender aos requisitos técnrcos soricitadãs no-"nuro deste editar. A prefeituraMunicipal de Santa Maria do Oeste _ pR se reserva ao direlto l" inrp".ion", o objeto, podendorecusá-ro ou soricitar sua substituição. rua rota riscar aeveã.-oir,", "o*tre,rrRA MUNTCT,AL DE

'ANTA 
MAR,A OO OESTE-,R, número do processo, da ru*, a" irpàrno e o número do Banco e daconta corrente da empresa,,, para a eÍetivação do pagamento.

cúusul.Â qutÍttTA - DA CONTRATAçÃO
5'1 - As obrigações decorrentes do.fornecimento dos produtos constantes neste contrato serãofirmadas com a prefeitura Municip-ar, observada ., ;;iÉ"r;;erecidas neste editar e no quedispõe o art.62 da Lei n.8.666/1993.
5 2 - A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados danotificação enviâda pero oepartamento de Licitaçôes, n" ior,n" aufiniaa por esta Administraçâo emconformidade com o item 14.3 do edital.
5 3 - O prazo concedido para assinatura.do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por iguarperíodo, e desde que ocorra motivo justificado e aceito peta edriinistraçao.
5.4 - A lícitante vencedora não poderá subcontratar, ;,rb;;;;;;;;, ceder ou transferir, totat ouparcialmente o objeto da presente licitação.

cúusutÂ sExrÂ - DÂs oBRtGAçõEs DA coNÍRATÂoÂ
61- Mânter durante todo o contrato as condições de habiritação e quarificação previstâs no Editar,informando ao pregoeiro (a) a ocorrência de quarquer atter.çaii-"ir"t"riar, .ondições;6.2 - Atender as condições descritas no Anexo I _ Termo de Referência e contrato.6 3 - Fornecer produto de boa quaridad" 

" ", uour .oiaiç0":, lJ 
".àroo 

.o, o aisposto no Editar eseus anexos, assim como em sua proposta de preços;
6 4 - Arcar com todos os ônus necessários ao compreto fornecimento do objeto ricitado, incruindotaxas, inclusive administrativa, e emolumentos, ,"gr-r, irporior, 

"n."rro, 
sociais e trabalhistas,transportes, despêsas administrativas, bem .oro qr"i.qrel' dÇsas rererentes ao fornecimentodo obieto contratado;

6'5 - Responder por quaisquer danos de quarquer natuíeza, que venha a sofrer seus empregados,terceiros ou a Contrãtada, em razão de acidenies o, a" 
"çaá, 

o, O" omissão, dolosa ou culposa, de

:::|r""il:: 
contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto

6.6 - Não transferir a tercelros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçõesassumidas, nem subcontratar qualquer das pr"r,açà", 
" Or" ""a obrigada, sem prévioâssentimento por escrito da Contratante;

6.7 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratânte.

cúusutÂ sÉTtMA - oas oenreaçõrs DA CoNTMÍANTE
71 - Acompanhar e fiscarizar a execução do fornecimento do objeto contratado através deservidores especialmente designados;

')
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo »o paRaNÁ
CNpJ: 95.684.52t4l000 l -26

Rua Josc dc França pcrcirz, n, l0 - CEp.: 85.230{00_ Fonc/Fax: (042) 3óiÍ4-1359

7'2 - Vetar o recebimênto de quarquer pÍoduto que considerer incompatíver com as especificaçôesapÍesentadas na proposta da Contratada;

I;1,;.flitt"'as 
notas fiscais e/ou faturas após a ef€tiva entrega dos produtos, objeto deste

7.4 - Efetuêr oG) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido neste contrato;

Lt "rr||li"t 
à contratada as sânções aaministrativas Çuü*"n,..", e contratuais, quando

7'6 - Prestar as informações e os escrarecimentos que venham a ser soricitados pera contratada.

cúusuua ormva - Do pREço E RltsÃo
8 1- Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência contratuar.8 2 -Extraordinariamente, a contratada, em iunção u" i-pr"rirtoi qr" artere signiÍicativamente acorrespondência entre os encargos do contratado 

" 
, ,á-un"oçao por parte deste Município,pode.á solicitar a etuarização dos preços ,ig"nt", 
"t.*ér'd1 

'soricitação 
formar à secretãriainteressada' instruída com documentos que comprovem 

" 
proauJêna," do pedido, tais como: notasfiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas 

".orpo-n-"-nÇ ou de outros documentos quecomprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de .""ü;ê;;;;incalculáveis, retardadores ou imped,tivos da execrçao ao 
"i'r.iiao''8.3 - Até a decisão final da Administração, a qu"t-O"ru.a're, pãatada em até 30 (trinta) dias acontar da entrega compreta da d_ocumentação -rprouuioii., o fornecimento dos produtos,quando soricitado pera Administração, deveri ocorrer'norr.irát" e pero preço contratado emvigor.

8'4 - Â atuarização não poderá urtrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter adiferença percentual apurada entre o preço originalmente coníante da proposta e o preço demercado vigente à época.
8.5 - lndependentemente da solicitação.de que trata o subitem g.2, o contratante poderá a qualquermomento reduzir os preços contratados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa demercado rearizada ou quândo arterações conjunturuir proro.u..", 

" 
redução dos preços praticadosno mercado nacional e/ou internacional.

8 6 - Na ocorrência do preço contratâdo tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a órgãoGerenciador do contrato notificará a fornecedora .o, o ,;o; ;;;; ofertado para o item visandoa negociação para a redução de preços e sua adequação ao do."r."do, mantendo o mesmo objetocotado, qualidade e especificaçóes.
8 7 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a comissão de Licitaçãoformalmente desoneÍará a fornecedora em retaçao ao itãm eãJ"àra 

" 
r* contratuarização, semprejuízos das penalidades cabíveis.

cúusurA NoNA - Do coÍúTRot E E FtscAUzAçÂo DA ExEcuçÃo Do coMÍRATo
91 - O acompanhamento e a fiscarização da execução do contrato consistem na verificaçâo daconformidade das entregas rearizadas, de forma 

";;";;';";eito cumprimento do ajuste,devendo ser exercidos por um ou mais representantês da ãonirriríà, especiarmente designados, naforma dos arts. 67 e 73 da Lei nc 8.666, de 1993, e do art. 6sao óãcrlio nn z.zz1, de 1997.A verificação da adequação da prestação do serviço o"rera ,"r-ri.riz"oa com base nos critériosprevistos neste Termo de Referência.
o fiscar ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividadepactuada, deverá comunicar à autoridade ,"rpon.ar"i ;;; ;;; esta promova a adequação

3
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Município de Santa Maria do Oeste

contrâtuar à produtividade efetivam€nte necessária, respeitando-se os rimites de arterãção dosvalores contratuais previstos no s 10 do artigo 65 da L"i 
""t.155,6. ,rrr.A conformidade do materiar a ser entregue deverá ser verificada luntamente com o documento dacontratada 

-que 
contenha a reração detarhada aot rurroa,l" áaordo com o estaberecido nesteTermo de Referência e na propostâ, informando as respectivas- quantidades e especificaçõestécnicas, tais como: marca, qualidade e Íorma de uso.

o representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando asprovidências necessárias ao fier cumprimento das cráuiuras contratuais, conforme o disposto nos §§1e e 2e do art.67 da Lei ne 8.666, de 1993.
o descumprimento totar ou parciar da-s demais obrigações e responsabiridades assumidas peracontratada ensejará a apricação de.sanções administr"t-ivrs na Égiiüçao vigente, podendo curminarem rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e g0 da L'ei nc g.666, de 1993.

Ficâ designado o seÍvidor odair José Ferreira de [ima, inscrito no cpFlMF ne. 857.956.159{0, paraexerce-r a.fiscarização e o acompanhamento do objeto da ata de Registro de preços, nos termosdisciplinados nos art.58, t e 67 da Leifederal ne.8.666/9g. 
- -- "

A Íiscalização de que trata esta cráusura não excrui nem reduz a responsabiridade da contÍatada,inclusive perante terceiros, por quarquer. irreguraridade, ainda que resurtante de imperfeiçõestécnicas, vícios redibitórios, ou emprego de mãteriar inadequado-ou de quaridade inferior e, naocorrência dêsta, não imprica em corresponsabiridade da contratante ou de seus âgentes eprepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ne 8.666, de 1993.

cúusurA oÉoMA - Do PAGAMENTo

10'1 - O paSamento, decorrente da aquisição do obieto desta ricitação, será efetuado mediantecrédito em conta corrente, no prazo de em até 3o'ítrinhr;h;, contados do recebimento dosequipamentos em cada ordem de fornecimento, upãi. .pr"!ffiao da respectiva oo.r*"ni"çroflscal' devidemente atestada pero setor_competente,.onfor." diipoe o art.40, inciso xrv, arínea"a", combinado com o art. 73, inciso ll, ãlínea "b,,, da t_ei n. e.gOúi'; afterações.
a) A proponente deverá apresentar junto com a Note fiscat/tatrra, a iruo teoerar conjunta, certidãoNegativa de Débitos Trâbarhista e certificado de Reguraridade ae óiiuaçao (cns) perante o Fundo deGarantia do Tempo de Serviço - FGTS em plena valiJade e a cOpia Ja respectira nota de empenho.10 2 - Ocorrendo eÍro na documentação fiscar de cobrança, esta será devorvida e o pagamento serásustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento aser contado a partir da data da reapÍesentação do mesmo.
10 3 - Na hipótese de devorução, a note fiscar/fatura será considerada como não apresentada, parafins de atendimento das condições conratuais.

10 1 .lr pendência de riquídação da obrigação financeira em virtude de penaridade ouinadimprência contratuar o varor será aescontadá da fatura o, .rloi,o, existentes em favor daprestadora.

10'5 - o Município de santa Maria do o€ste-pR, não pagará, sem que tenha autorização prévia eformal nenhum compromisso que rhe venha a ser cobradã otr"i"r"n," por terce,ros, sejam ou nãoinstituições financeiras.
10 6 - os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, peraprestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiv" ,."rponrabilid"d".

íab3O289 37 4473-8484-3bgbdae1e97a
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Cúusu|Â DÉclMA PRIMEIRA - DAs PENATIDADES
11'1 - Pera inexecuçâo totar ou parciar.das obrigações assumidas, garântida a defesa prévia, aAdministrâção poderá apticar à C"l I"j:l?l :lé, a"r'r""ça", pr"riri"s nos artigos 86 a 88 da Lei n.8.666/1993, no art. 7e da Lei n. 10.520/2002 e no .n. A, ã" t"1irrçro Normativa 37/ZWg doTribunalde Contas do Estado do paraná, as seguintes sançõãr, 

-- "'"'

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.52t4l000 l -26

Rua Jose de França percira, o" l0 _ CEp.: g5.210{00- Foner'Fax: (M2) 3644_1359

a) Advertência escrita;
b) Multa;
c) Suspensa o tem po Íaria de pa rt cl pa r em ct taçã o e d de

I
m pe men to contr r com ou ntc pro dê Sa nta do Oeste'P R

d) Dec Ia ração de In idone dad e pa ta cont Íata r com a Adm tn st raçã
e) m di de

ope me n to ctta r e contrata r o U n ct p to e d scredencia
da

e mento no 5 stema deca st famento fo rnecedo res do m u n i a

11'2 - A advertência escÍita será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, a juízoda fiscarização, no caso de descumprimento arr oor6ao", e responsabiridades assumidas nestecontrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências qr" 
-porra. 

acarretar prejuízos à CoNTRATANTE,desde que não caiba a aplicação de sançao mais grJvel '
11.3 - Será aplicada multa nas seguintei condiçOãs:
u'3'1- No caso de ôtrâso inJustlflcado na exÉcução do objeto, será aplicada multa sobre o valoÍ daparcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:a) 0,5% (zero vírgula cinco porcentot_"te JrO"iUáli.o) dia deatraso;b) 1'0% (um por cento) - a partir do 11s (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)dias de atraso, a panir de quando será considerada inexecução parciar ou totar do obieto.11'3 2 - No caso de reiacidência, será apricada a murta de 1,0% (um por cento) sobre o varor daparcera inadimprida, por dia de atraso, até o rimite de 15 (quinze) dias de atÍaso, a partir de quandosêrá considerada inexecução parcial ou total do obieto.\' 11'3'3 - A partir do 31e (trisésimo prin."ió;;r-;;;;aso in.iustificado na entregâ do(s) produto(s),ficará configurada a in€xecução totar ou parciar ao.ontr",o e a Administração poderá, garantida adefesa prévia, apricar à contratada murta de zor 1uNi"'po, cunto) sobre o varor totar dos produtosnão entr€guês, sem prejuízo das demais r"nç0". pr"ui.t", no Artigo 7e da Lei Federer 10.520/2002.11'3 4 - Será configurada a.inexecução paiciar do oi,u,o n, hipótese de descumprimento parcíardas obrigaçôes e responsabiridadet 

"r*ria", .ontrrtàrmente que comprometam diretamente oobjeto principal do contrato;
11 3'5 - será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das obrigações eresponsabiridades assumida-s contratuarmente quecomprometam diretamente o objeto principar;11'3'6 - No caso de reincidêrcia.ou quando a ln"r"*f!o parcial também caracterizar abandono da

il"r:ffir:: 
contrato' será aplicada a multa de tw" g", poÍ cento) ,oir" o ,.tl-'a" o"n"

,t"1ii;.lliiil 
ae tôerecução totat, a mutta apticada seú de 2o%(vinte por cento) sobre o vator

11'3 9 - pero descumpÍímênto injustificado de outrâs obrigãçõêJ que não configurem inexecução

:ff:,.,,,:il:Tj,:i;":",""Jffi: 
mora no adimprem;;;, ,; ãpri.,à, ,,ri"i" i?.i,i,r", *".r

Cza
n ab3a2lgúÁ 3ú- 44: j g4Bá 3b9bdae 1e97a

-5

@

Maria

licitar OU Públ,ca;
com

de



Jlp

11'3 8 1 As obrigaçôes às quais se refere o item 19.3.8. são aqueras que não compromêtem

í:"rti:ff:" 
t 

"0,"o 
principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nete expticitamente

ll.l;:;1;il 
caso de reincidência, será apticâda a murta de 10% (dez por cento) sobre o vator total

11.3.9 - A Íixação da multa compensatória referida nos itens 11.3.1 a 11.3.3, 11.3.6 a 11.3.8 e11'3'11' não obsta o ajuizamento de demanda u*.""ào'ro"ro"ção suprementar em favor daCONTRATÂÍ{TE, sendo o dano superior ao percentual refeíido.rr.r.ru _ quanoo a proponente não mantiver a sua proposta; âpresentar declaração falsa; deÍxar deapresentar documento na fase de saneamento; or'por'inirrÀ de qualquer outra cláusulacontratuar não prevista nos subitens. anteriores, será apricada ,Jtu ao,npanratória e cráusura penarde 10% (dez por cento) .obr" o 
::lol 

totaf Uos proiriol ."i"0", *O proponente, podendo ser
;lir]:t::f: *mais 

sanções previstas no Artiso 7e da 1", ,"0"|.",r ro.s2ol2ooz.rr'r'rr - Laoera murta compensatótia de 20% (vinte por cento) sobre o varor totar da proposta aolicitante que se recusaÍ injustificadamente, 
"pdt 

r"; :;"t;;;;áJ-a"0.;uarcatario e dentro do prazoestâberecido perâ Administração, ã assinar o contrato, u",n .o.ná iceita, o, reti*r o instrumêntoequivalente, sem prejuízo de indenização suprementar 
". .rr" J" *roa, e danos decorrentes darecusa e da sanção de suspensão de ricitar e contratar c". 

" 
ürri"j, a" santa Maria do oeste_pR,pelo prazo de até 02 (dois)anos, garantida â ampla defesa.rr'5'rz - La.erâ murta compensatória 

!3 _5 
% {cinco por cento) sobre o varor grobar ãtuarizado docontrato, pera não manutenção das condições de r',"tiii,"çao 

"ír"riticação 
exigidas no instrumentoconvocatório;

j:jr1l - 
^ 

penaridade de murta poderá ser apricada de forma isorada ou cumurativamente com as

11'3'14 - Quai§quer murtas apricadas deverão ser recorhidas aos cofres púbricos da Municiparidade,em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua pubricação 
""ãáã"'ôtn'., do Município, podendo,ainda,_ser descontadas de quarquer fatrr" o, .r"aito 

"*iri""i"]r".r-oelr. ," aoNTRATANTE.11.3.15 - Nas hipóteses referidas nos. itens precedentes, 
"pO, 

.prr"çao efetuada atÍavés deprocesso administrativo, e não ocorrendo o pagamento o"r"ni"l oi,n,n,uração, o valor da multaaplicada será inscrito na ,,Dívida 
Ativa,,, para cob'rança ludli.i 

*'*
11.4 - será aplicada a suspensão 

^t:r.poÍr,, 
de participação em ticitação e impedimento de

;:,*1tfl::l:,'unicípio 
de santa Maria do oeste pn, p"i" p,'-" J" ruperior a 02 (dois) anos, ao

.on,.",j, 
euando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas no

1Ls - n *$raçãs lcJlridolcidoCq será apticada ao ticitante gue;
a) Fizer declaração falsa em qualquer far" a. f,.ir"iià,- 

-
b) Apresentar documento falso;
c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, oprocedimento;

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5rt4l000 I _26

Rua Jose de [rança percira, n" l0 - CEp.: 85.230-000- Fona/Fax: (042) 3ó44_1359

d) Afastar ou procurar afastar partici pante, por meío de violência, grave amea ça, fraude ouoÍerecimento de vantagem de qua lquer tipo;11. 6 - Ficará im dê licitâr Mun
m pelo prazo de até 05 (

no m de
cinco) anos, sem prejuízo dasoutras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:a) Convocado dentrc do prazo

â

6

#âb30289a 73-8484-3b9bdaê1e97a

de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,

@



A ),1

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paneNÁ
CMJ: 95.684.544 tOOOt -26

Ru8 Jos€ de Frsnçâ percira, n. l0 - CEp.: 85.230-000- Fone/Fax: (M2) 36,14_1359

cúusutÂ oÉctMÂ TERcEtRA _ DA DorAçÂo oRçAMEÍ{TÁR|A
13.1 - As despesas decorrentes da contrataçâ o da presente licitação correrão a ca rgo do Usuário docontrato, cujos programas de Traba lho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas deempenho, contrato ou documento equivelente, observada as condições estabelecidas neste edital eao que dispõe o artigo 62, dâ tei n. 8.666/93 e a es, descritas iguâlmente e seguir

cúUsUI.A DÉCIMA qUARTA - Do PREço coNTRATADo
14'1 - Considerando tratar-se de jurgamento de ricitação na modaridade de preSão Eretrônico, tipomenor preço por item' HoMo[oGADO a crassificação i. proponuniu .onforme abaixo especificado,objeto de publicação no órgão de lmprensa Oficialdeste município, ficam assim firmados:

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação farsa exigida para o certame,c) Ense.iar o retardamento da execuçâo A" ,", o'bj",o, 
-- -^'""

d) Não mantiver a proposta,
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) Componar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

11'7 - As penaridades previstas no item anterior não se apricarão aos ricitantes remanescentesconvocados em virtudê da não aceitação da primeira .ãto."a", ."rratrado o caso deinadimplemento contratual, após a contratãção de qualqu", d., pÇn"nt"r.

cúusutA DÉoMA SEGUÍrtDA _ oo CANCELAMENÍo Do pREço coNTRATADo

1i^r_^9 ::.,r:a será. cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando

;::#Jt*' 
fornecedores contratados e, por iniciativa d"t út;;í* do contrato deste Município

a) ocorrer quarquer das hipóteses de inexecução totar ou parciar do instrumento de ajuste;b) Os preços contratados apresentarem_se superiores ao do mercado e não houver êxito nanegociação;

c) P-or razão de interessê público, devidamente motivado.

,'fl'r,",;rliiii'rÍr""oi"rtXltt"t" 
induzirá na .onvocação do fornecedor com crassiricação

l2'3 - será assegurado o co'traditório e a ampra deÍesa do interessado, no respectivo processo,no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notúicação o, prUi,.rçã"

7

.4.90.52.00.00 Exercício

.4.90.52.00.00 Exercício

R AGR COLA 4X4 TAFORMADOPLA 7 CV 2.000.00 000,0000 ohn

íab30289tÍ^^73-8484-3b9bdae 1e97a

dâ tonte
programática dada

280
1 1 o28

10 '1028

pÍodulo/sêrviçodo
mâ

@
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo »o paRauÁ
CNPJ: 95.684.52t4l000 I _26

Ruâ Josc dc Frânçs pctrüs, n" l0 _ CEp.: 85.230{00- Fonc/FâL (042) 3644_t359

cúusuu oÉoul eutNTA _ DÂ puBUcAçÃo.

15.1 - O extrato do presente contrato será publicado no órgão Oficial do Município.

cúusutA DÉclMA soÍA - DAs Dtspostçôrs rrtats
16'1- Aos casos omissos apricar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federar 10.520/2002,do Decreto ne to.o24/2otg, na tei compteme"i", ;;-ir1';;';; de dezembro de 2006 e,subsidiariamênte, â Lei Federal 8.666/9: 

" 
,r", 

"ti"'rfO",

Çoq
../n7 5[Ã47 3 -8484 3b9bdae1e97a

8

cia mínima do motor: 75 CV
de 3 cilindros turbo intercooler

im com dupla êmbreagem e TDp independente

lTr:i9. 9o díerenciâl: dianteiro autobtocantê/ traseiro
etro/hidráulico

reio de serviço - tipo: multidisco úmido

transm

Motor

TorqueaReserv tnm a delm 2 ok

istem a d ecam ninjeçáo bombarca, n d istãojetora p
QU DE CE Mo UB STIVEL 1 itros

RANS t\4 ssÃo

ras:
mensÕes compeso lastro 15 00):(ks kg

o de Srodâ trasêl 382x 75kg= 7kg
d iantei ro

nteira xil r:

ed on dtap n ah o e cremp a het la Uo flange
do la AU ta actoname nto ntmecâ co

DE POTEN CIA:
enteindepend com actonamento mecán tco

nominalRotaÉo da 540-540TDP-rpm
mPotência tn im daa m 65

STE MA H DRAU L oc
e remoto ti dnpo: ependente

Bom bâ na emengre s
UN demero álvu las: 2 VCR

REÇÃO:

TAÇÃO

U xo itro/m nuto ren Um69ng inagens
e de mante tmtn noo haol KG F 2 350 KGF

SSI TEMA ED D
H idrostática mco bombâ 42 mt n

S D OPo ERA RDO rmaPlatafo do
ODADoS D iantei ros 21 .4 R24 1 22A8 TL

FRE los

reto de onaEstaci mento ouet dbloq
ad a lavancâ ed bcâm io o P'posiçâ

D M ENSUES

ESPECIF S MINIMAS
NDIMENTO:

teção: Mecânicâ
PIRAÇÃO:

urbô intercoller

lxos
Redução final: tipo planetária

5CV

AL
000,00

#ab30289a

etxo:

TDP:

exclusiva,

R

4x

Tipo:9F/3R

@
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cúUsUIÁ DÉoMA sÉflMA - Do FoRo
17 1- Fica ereito o foro da Comarca de pitanga, Estado do paraná, renunciando de quarquer outro,
;::,tr,:JH:[r,';"tll,i,iiil:*i.,ijj,""1",,".., quu,io",ã,it.nt". au,t" ricitação ;;u;-.*
cúusutâ DÉctMA otÍAvÀ _ ctAUsuLA ANTtcoRRUpçÃo
18.1- O município adota as práticas de anticorrupção, devendo:a) observar e fazer observar em toda g"rtao.ao iirt"rlrrrrriilipar de egricurtura, o mais arto padrâo

lirlliil.,"r",rr"Jr",odo 
o processo de erecrção dos ,e.urso, i"i*""*,ro .r,,ando práticas corruptas

bl lmpor sanÉes sobre uma emo,i" tii","ilã 
", *; ;:"";:'Ififfi 

j;::i5ff:":::1;:,rh,i:H::: 
;ii,,#i: ",,:r: os propósitos deste inciso, defin-em ,ã 

-
a) Práticas corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, dlrl 

" 
o, inon"iir"n,t"",t;J:l;:"r rjii",;.;r;

:;;o;";oj"t''" 
de influenciar a ação de ,"*iao, 

-p,iui.l 
no desempenho de suas

b) PÍática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o ob.ietivo de influenciar aexecução dos recursos;
c) Prática colusiva: esquematizâr ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
:il,'r::Hi,',Iil:.1r"",:flTil1il::. o, ,.'"pouo, Jã1;;; ffi;",, visândo estaberec;;;r;;
dl Prátlca coeÍcitiva: causar dano
sua propríedade, ,isando inftuenjl-ameaça 

causar dano' direta ou indiretamente, ás pessoas ou
execução de um contrato; 

clar sua participação em um processo licitatório ou 
"r"ir.-,e) Prática obstrutiva

declarações falsas, aos
fiscalização da execução

CONTRATANTE

OSCAR DEIGADO/PREFEIO MUNIcrPÂr.

MARCOS E MA
RG:9.7

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5441000 l-26

Rua Josc dc França pereira. o" lO - CEp.: 8j.210_000_ FoneGax: (042) 3644-1359

Dà^d/a.L

coN TRATADA

destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazerrepresentantes da SRSA, com o objetivo de impedir ..iJrfí"r," 
"do recurso.

Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos

;:í:::"JflH::.interno 
e externo todos o' ao"."ntor, .ini* e reeiíros comprobatórios das

Santa Maria do Oeste _ pR 30 de novembro de 2022

M

8

MACPOÍ{TA - MAQUTÍ{As AGRtcorAs t TDA

CIO VICENTE STROHER
3.976.724-7TESTEMUNHA 1

9

#ab30289a- 1375-4473_8484_3bgbdae1eg7â

TESTEMUNHA 2
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Q Comprorante de Assinatura com Certificado Digital
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CONTRATO PREFEITUARA STA MARIA DO OESTE. TRATOR 4X4 - MACPONTAAGRO GUARAPUAVA

0 lD úni." do documento: #ab30289a-137 5_4473_g4g4_3b9bdae 1e97a
Hash do documento o'rginar rsHA256r cd2 3d 1d6feo54 3êd8â 16049.ce9ddí065d82 10c.e 182d8oc50 1853427cb18e1c

:;:::ffi::';X'ff:.:f.:T1".:';",j:j"3o2asa-t375'44n-ats4 3bsbdaeleeTaedevêserconsiderâdopartedomesmo

Assinaturas (1)

V Macponta Maquinas Agrícolas Ltda (Contratada)
Representante legal: José Divalsir Gondaski
Assinou em 06/1212022 às 09:48:59 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

1517212022 às 74:09:02
Vcvr -E,oo)

06/12l2022 às 09:48:59
(GMr -3:00)

06/12l2022 às 09:48:59
(GMT -3:00)

Leonice Martineli _ Agro solicitou as assinaturas

José Divatsir Gondaski (CpF 402.074.209_04; E_mail
ferruge@macponta.com.br; lp 13g.204.25.45), assinou como
repre-sentante legal de Macponta Maquinas AgrÍcolas Ltda (CNPJ
OO.702.O7 9l0OO5-26) utitizando certifi cado aú,,",. iiJ".. o" certificadodisital: JoSE DtvALstR GoNDASKt:402 oz tzo:sittôpilozorazogoa, e_mail claudio.deluca@macponta.com.br). Autenticidade deste documento

ll_1"rá,::r:"i,ocao, 
em rrttps,rV"rincaaor..ontrarior.oini.Lr. Assinaturacom validade jurídica conforme vEzZoO_ãO 17tlffi

Documento assinado por todos os participantes

Página 1 de 1

§ contral«tor

Evento
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.5,í4l0001 -26

RUA JoBE OE fRÁr{çA pEREIRÂ, '10 CEP.: 16 230-000 FoNE/FAr: (042) l6''''r2rt

EXTRATO DE CONTRATO ADMI N ISTRATIVO N 9 IL6 I 2022

CoNTRATANTE: MUNICíP|O 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 devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCÂR DELGADO.

CONTRATADA: MACPONTA MAQUINAS AGRICOIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Ns 00.702.079/0005-26,

situada na Rodovia Br 277, KM 247, S/N, Jardim das Américas, Guarapuava PR.

OBJETO: ,.AeUlStçÃO DE Oz (DOIS) TRATORES PLATAFORMADOS 4X4, MINIMO 75 Or, CoNFORME

coNvÊNto 890125/2019 PARA ATENDÉR A SECRETARTA MUNICTPAt DE AGRICUTTURA DO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA OO OESTE PR".

24.000,0000
Deere
75 CV

ohn 212.000,00AGRICOLA 4X4 PLATAFORMADO 75CV

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:

RENDIMENTO:

Potência mínima do motor: 75 CV

Motor de 3 cilindros turbo intercooler.

Reserva mínima de Torque: 21%

ema de injeção: mecánica, bomba in.ietora de pistão.

ANQUE DE COMBUSTIVEL: 115 litros

RANSMISSÃO: Tipo:9Fl3R
Mecânico com dupla embreagem e TDP independente

Erxos:
Redução final: tipo planetária

Bloqueio do diferencial: dianteiro autoblocante/ trasei

po de ponta de eixo: pinhão e cremalheire ou flange.

ração dianteira auxiliar: acionamento mecânico

po: independente com acionamento mecânico

Rotação nominal da TDP-rpm: 540-540

Potência mínima da TDP: em cv: 65 cv

Controle remoto tipo: independente
Bomba: enBrenagem
Número de válvulas: 2 VCR'S

Fluxo litro/minuto engrenagens: 591/min

Capacidade de levante mínimo no olhal KGF: 2.350 KGF.

Hidrostática com bomba exclusiva, 241/min

ESTAçÃo Do oPERADoR: Plataformado
RODADOS: Dianteiros: 12.4R24 R1 12248 TL

FREIOS:

Freio de serviço - tipo: multidisco úmido

R

mentação: Mecânica

IRAçÃO:

urbo intercoller

letro/hidráulico

MADA DE POTENCIA:

ISTEMA HIDRAULICO:

ISTEMA DE DIREçÃO:

úãr.u lpr"ço
lmáximo

máxQuan
t

Nome do produto/serviçoIte
m



lts
iIUNICIPIO DE SANTA MARIA OO OESTE _ ÉSTAOO DO PARANÁ

CNPJ: 95.68,1.5/t4l0001 -26

RUA JosE oê FAAxç^ PEREIR^, í{'rO C€P.: It.230'000 _ IOt€/FÂI: l0'2) 3â"-l2ll

Freio de Estacionamento: bloqueio de transmissão através da

alavanca de câmblo, posição "P".

DIMENSÕES:

Peso/dimensões: peso com lastro (kg): 5.100 kg

Peso de rodas traseiras: 2x38,5k8=77k9

Peso dianteiro: 4x 40kg=160k8.

TOTAL 424.000,00

o total do item é de RS 424.mo,OO (Quatrocentos e vinte e quatÍo mil reais).

Data de essinatura:30 de novembro de 2022.

Vigência: 29/L712023



01112t2022 0a25 Prefeiturâ À,4únicipal de Santa À,4aria do Oeste ,J5
ESTADO DO PARANA

PREFEITURÁ MUNICIPÁL DE SÀNTA MARIA DO OESTE

LICIT,\Ç\O
EXTRATO DO CONTRATo ] Ió/2022

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná. pessoajuridica de direito público intcmo, com scde à Rua
José de França Pereira n' 10. inscrito no CNPJ/MF sob n" 95.684-544/0001-26, nestc âlo devidamenre representado pelo Prefeito Muricipal, Sr.
OSCAR DELGADO.
CONTRAT/{DA: MACPONTA MÂQUINÂS AGRICOLAS LTDÀ, inscrita no CNPJ sob o N" 00.702.079/0005-26, situada nâ Rodovia Br 277,
KM 247. SN. Jardim das AméÍicas. Cuarapuava PR.

oBJETO: "AQUISIÇÁO Dt 02 (DOIS) TRATORES PLATAFORMADOS 4X.1. MINtMO 75 CV, CONFORME CONVôNlO 890125/2019
PARÁ ATE).IDER A SECRETARIA \ÍLNI('IPAL DE ÂCRI('TJLTTIR^ DO MT'\ICIPIO DE S^\TA ITARIA DO OESTE PR".

Nomc do produlotcPiço l',-'
ToR acRtcot-A :rr,r pLAT^[oRMAD() ?5cv E§t'EclÉlcAÇÔEs Mrr-tM^5

Potària mÍnim do moror:'7J CV

M@ rt I cili«ler ur6o ií.ÍÚlí.

ASPIRACÀo:

RcscN! niniDa & Iôrq*: 2l %

sisr. & úi.{io ú*inica, hoúbô ini.ro6 d. pnrà

^r"OUE 
DE coMBUsIryEI- I l! li@!

TR^N§MlSsÃo: Tipo:s!/lR

Metni@ m düpb cobelEú c TDP iúLtEí&.t
Êlxos:

R.duú Íi.a| riíx! plro.ituh

Bloq*io .lo drr.aEi.l: diútiB urobllÚk/ tE*iú .ldro'hidràúlÉo

IF. d. lDiE & ciro: pi.hào . .1mllh.iE oú Íls8..
rra§llo dioüi6 uiliú: *ionáôcíio @inio
IOM^DA O! POTÊNCIA:

Ii!.: i .rE&oiccmei)lrmblEjoi,
Roqão mni@l d. IDP-Dm: 54(-140

Pdàri, niíim Jn TDP: .m .Y, 65 c!

§r§ÍÊM^ HmnÁlll lao.

cMtô|. hnob ripô: in.lp.ndrne

lNún1.m d. víhldr 2 vcn-s
I

lFlú. hlrdnríub EnErêEgchl: 69L/min

ãpâdd.dc d. l.Íúrc minino tu olhâl KGF: 2 lr0 (Gf
srEMÀ DE DIRLÇÀo

HidrGúri.. 6m bônrh. d.lúivL 24vmií

EsT^CÀo Do oPEr^DoR: Pr.r.ô'nrdo

ROD^DOS: Dk[r.i6: r:.,lRla Rr 122^8 TL

FREIO§:

Frcio d. wiço - lipo: hultidi(o úmiô

Frió .L E@ion.Ghb: b,oqG'o & laeúnraó .E vit d. Jariú .L cámbô, ,GiCó 'P'
DIMENSôEs:

d,ft"!&t p.e cÕm lsno ( k | 5.10o 18

Ps d. rôda tr *,ns lxl8,5l8=r1g

P.s diant iro: 4! &krIó0k9.

: l:.c$0.00

O total do item é dc R$ 424.000,00 (Quatroceítos € vint€ € quâlro mil reai§).

Datâ de assiraturâ: 30 de novembro de 2022
Vigênciâi 29/11/2023

Püblicâdo por:
Milicio Vicente Stroher

Código ldenriíicâdor:094 D07E6

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 0l / | 2/2022. Edição 2657
A verificaçào de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

httpsr^^,/ww.diariomunicipal.com.br/amp/materia/09ADO7E6/03AEkXODAqVoMHVxJlARsZboTX5BreRgXAhKaS3TNZHrigOuPDAÍiArkZ5bÍDÍ244 1t1
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