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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paReNÁ
CNPJ: 95.684.544/000t -26

Rua Jose de França Pereira, n" l0 - CEp.: 85.230400_ FondFax: (042) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.9 3O2I 2022

contrato que celebram o MuNrcípro DE SANTA MAR|A DO OESTE, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob ne. 95.684.5214/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose
de França Pereira, 10- na cidade de santa Maria do oeste, pR, neste ato representado pero sr. oscAR
DEIGADO, brasileiro, casado, prefeito Municipal, portador da cédula de tdentidade RG. ne.
6'296'oBt.7 SSP PR e inscrito no CPF sob ne. 701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, e
que aqui passa a denominar-se de CoNTRATANTE, e de outro ledo, RoMrtDo coRDErRo DE souzA
5778Lu4991 CNPJ Ne40.677.109/oool-82, situada na localidade do Rio Bandeira s/n Zona Rurat,
santa Maria do oeste pR, neste ato representado por RoMrLDo coRDErRo DE souzA, casado,
portador da RG ns 3.876.844-r e inscrito no cpF sob o ne 577.810.449-91, e que aqui passa a
denominar-se de CONTRATADA.

o presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento
licitatório, modalidade pREGÃo PRESENct\t n.e 074/2022, regendo-se, no que couber pela Lei
Federal ns. lo.52o/2o02, com aplicação subsidiária da Lei Federal ne.8.656/93 e suas alterações
posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e
condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

CIAUSUIÁ PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto do presente termo é o fornecimento de "coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA
EVENTUAL AQUISIçÃO DE PRANCHAS E VIGAS DE MADEIRA DE EUCATíPTO PARA
CONSTRUçÃO E MANUTENçÃO Or PONTES NAS DIVERSAS TOCATIDADES DO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR", PEIA CONTRATADA, MEdiANtE ENtrEgA, SCM
custo adicional para o Município de santa Maria do oeste - pr, conforme descrito abaixo:

CLAUSUIA SEGUNDA: DO VALOR
o CoNTRATANTE contraprestará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto descrito na

Clausula Primeira, o Valor Total dos rtens de Rs 95.000,00( Noventa e cinco mil reais), mediante a
apresentação de Nota Fiscal.

PARAGRAFO 1e - No valor acima descrito está inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos,
taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que
eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que
correrão por conta do licitante vencedor.

CLAUSUI-A TERCETRA: DA ENTREGA

Secretaria de
cípio de Santa

PRANCHA DE MADEIRA 5X2OCM 4,5MT 1.000,00 Não se aplica 60,00 60.000,
IGA MADEIRA PARA PONTE 4OX4O CM 12M Não se aplica 875,00 35.000,00

95.000

PRAGRAFO 1e - A entrega dar-se-á de forma fracionada conforme solicitação da
Administração e junto a comissão de Recebimento de Bens, serviços e obras do muni
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do pÍodutolservlço Total



16

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544 I 0001 -26

Rua Jose dc França Pereir4 n. lO - CEp.: 85.230_000_ Fone/Fax: (M2) 3644-1359

Maria do Oeste - pr, sito a Rua José de França pêreirã, 10, Centro - Município de Santa Maria do
oeste-Pr, juntamente com a Note Fiscal acompanhada das Certidôes Negativas de Regularidade
Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no prazo máximo de 2 (dois) dias
A scflcao do oroduto na ota Fi obriea na ser ida da
co nte na 0ro dep . Sendo queaNote Fisca ldeverá ser ent etu mente a

utsr de Co ue tnou ido

PARAGRAFo 20 - Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicada pela Comissão
de Recebimento de Bens, serviços e obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo
Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penaridades por descumprimento totar do
contrato.

CLAUSUU qUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARAGRAFo le - o pagamento será feito em até 15e (décimo quinto) dia do mês, subsequente após
a entrega dos objetos licitados.
PARAGRAFO 2e - Em caso de não cumprimento pelo(a) contratado(a) de disposição contratuar, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras
disposições contratuais.

CLAUSUTA QUINTA: DO REATUSTAMENTO DO PREçO

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

ClÁUSUIÁ SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato, correrão no presente
exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

CIAUSUIÁ SETIMA: VtGENC|A E pRORROGAçÃO

o presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se na presente data.
Parágrafo 19 - Este contrato poderá ser prorrogado nas condições determinadas no art.57 da Lei
8.666/93, mediante ajuste entre as partes.
Parágrafo 2e - considerâ-se encerrada a vigência do presente contrato, quando cumprida a
totalidade do objeto contratado, caso esta ocorra antes do prazo estabelecido no,,caput, desta
clausula.

crAusutÁ otTAvA: DOS DtRE|TOS E DAS OBRTGAçÕESl
1. DOs DIREITOS:

constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto dêste contrato na forma estipulada, e da
CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2. DAS OBRTGAçÕES:

DotaÇóes

6720 1 1 .002.04. 1 22.0401 .2065 3.90.30.00.00 Do E-erô,cio

2

Município de Santa Maria do Oeste

@,

ExercÍcio dabonta da
despesa b".p"."

da fontedeprogramática da

2022
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNPJ: 95.684.5,14 /0001 -26

Rua Jose de França Pereira, n" l0 - CEp.: 85.230-000- FondFax: (042) 3644-1359

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento a.justado;
b) dar à CONTRATADA as condlções necessárias a regular execução de contrato.

crAusurA NoNA: TNEXECUçÃO DO CONTRATO

A coNTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão
administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.s g.666/93. sem que caiba à CoNTRATADA
indenização de espécie alguma.

CTAUSULA DÉOMA: RESCISÃO DO CONTRATO

o presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas, poderá ser rescindido sempre
que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 7g da Lei Federal n.e g.666/93, e se
processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

CLAUSUlÂ DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sançôes legais,
previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

I - Advertência;
ll - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será a plicada

na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s
prejuízo de outras penalidades previstas pelâ Lei n.e 9.656/93 e demais legis
matéria.

lll - suspensão do direito de licitar e contratar junto a prefeitura, pelo prazo de até 02
(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do contratado,
ou da rescisão administratva do Contrato por culpa do mesmo.

lV - Declaração de lnidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência
de rescisão de pleno direito do contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa
do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam
a juízo da Prefeitura, do caráter de especiar gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e
penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do serviço
Público.

CLAUSUTA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código
Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

contratada(s), sem
ações pertinentes á

)

Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes

da execução do contrato.
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;c) Apresentar durante a execução do contrato, se soricitado documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial,
encargos sociais, previdenciá rios, tributários e fiscais.
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo po paRaNÁ
CNPJ: 95.684.544/0001 -26

Rua Jos€ de França PereirÀ n' l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

cuusuus oÉcrMA TERcEIRA: oas atremçÕes coNTRATUAts

O presente termo de contrãto poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65
da Lei Federal n.s 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao
procedimento originário.

cúusuu oÉcrlrA QUARTA: Do GESToR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sr ODAIR JOSE FERREIRA DE LIMA, inscrito no

CPF sob. n' 857.956.159-00 a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme o artigo 57 da Lei Federal n" 8.666/93.

ctAusuu DÉcrMA eutNTA: DA ERAUDE e oe connueçÃo
l- Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contrateção e de execução do objeto contratual.

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 Íraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 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 conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em 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, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

ll - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constater o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo orga nismo.

lll - considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante âdiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas

á1
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paRaNÁ
CNpJ: 95.684.544 t0001 _26

Rua Jose de França Pereira, no l0 - CEp.: 85.230_000_ Foney'Fax: (042) 36U_1359

possam inspecionar o rocar de execução do contrato e todos os documentos, contas e registrosrelacionados à licitação ê à execução do contrato.

cLAusutA DÉoMA sEXTA: FoRo

Para a solução de qualquer duvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, ficaeleito pelos contratantes, o foro da comarca de eitanga - paraná, com expressa renúncia de quarquer
outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSUt-A DÉCtMA SÉflMA: DAS DtSpOStçôES FtNAtS

E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam CoNTRATANTE eCoNTRATADA o presente em 03 (três) vias de iguar teor e forma, que vai assinado peras partes
contratantes e testemunhas.

Santa Maria do Oeste pR, 03 de novembro de 2022.

--)
\./cv\

f t I n'|Lú -& t2LtcL- 'h ) ll \
ROMTLDO CORDETRO DE SOUZA 57781044991

Contratedo:

OSCAR ELGADO Prefeito Municipal
Contratãnte:

MARCOS LIMA
RG:9.7 49-8

UNHA 1

/7
CIO VICENTE STROHER

RG:3.9L6.724-7
TESTEMUNHA 2
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EXTRATO OE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 30212022

CoNTRATANTE: MUNIcÍPlo DE SANTA MARIA Do oEsrE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direitopúblico interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no cNpJ/MF sob np g5.6g4.5214/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: ROMLDO CORDEIRO DE SOUZA57781O44991 inscrita no CNpJ ne 40.677.109/0001-82, Rio
Bandeira S/N Zona Rurâ|, Santa Maria do Oeste pR.

OBJETO:"CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAT AQUISIçÃO DE PRANCHAS E VIGAS
DE MADEIRA DE EUCATÍPTO PARA CONSTRUçÂO E MANUTENçÃO DE PONTES NAS
DIVERSAS TOCATIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR'.

iruNtctpto DE sANTA ÍíARtA Do oESTE _ ESTAoo Do pARANÁ

CNPJ : 95.68it.5,ti1/000i -26

RUA JOSE OE FR^n9^ pÊRErRÂ, Nr t0 - cEp t1.230.o00 FOrJE/F^r: loaz) rara-í2!a

O total do item é de RS 95.0@,00 (Noventa e cinco mil reais).

Data dê assinatural 03 de novembro de ZOZZ.
vigêncial0?/LL/2023

RANCHA DE MADEIRA sX2OCM 4,5MT 1.000,00 60.000,
IGA MADEIRA PARA PONTE 4OX4O CM 12M 75,00 3s.000,

- ROMTDO CORDETRO DE SOUZA577E10{4991
Zona Rural, Sellta MaÍia do Oeste pRBandeíra

do produtdserüço Total



041111202216:03 Prefeitura Municrpâl de Sanlâ Manê do Oestê

ESTÂDO DO PARÂ:{A
PR,EFEITURA MUNICIPAL DE SAIiTA MAR]A DO OESTE

LrcIT^ÇÂo
axTRAlo DO C()\TRATO -102/2022

CONTRÁTANTE: MUNICIPIO DE SANTÂ MAR]A DO
OESTE. Estado do Paraná, pessoa juridica de rlireito público inremo,
com sede à Rua José de França Pereira no 10, inscrito no CNpJ/MF
sob n" 95.684.544/0001 -26, neste ato devidamenre Íepresenrado pelo
Prelêito Municipal, SÍ. OSCÁR DELGÀDO.
CONTRATÀDA| ROMLDO CORDETRO DE
SOUZÀ57781044991 inscrita no CNPJ n" 40.677. 109/000 t-82. Rio
Bandeira S/l.l Zona Rural, Sânta Maria do Oeste pR

OBJETO: .CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARÂ
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÂNCHÀS E VIGAS DE
MÁDEIRÂ DE EUCALíPTO PARA CONSTRUÇÀO E
MANUTENÇÃO DE PONTES NAS DTVERSÂS
LOCALIDADES DO MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO
OESTE PR".

I ROttl-D() CORDEIT{O DE SOUZÁs??8t0tt99t R,o Brnd.lr. sN Z.nr Rur.t_ SrÀrr Itrrl2

rióm. do produ ro/kniçô

1,".
PRANCHA DE À,I-ÀDEIR  5X2{TM

.JMT
t\

r-
VICA MÂDEIRÀ PARA PONTF ]lOXl{

CM lllvl f'*
TOT^L

O totaldo item é de R§ 95.000.00 (Noventa e cinco mil reais)

Dâta d€ assinatura: 03 de novembro de 2022
Vigêrciâ: 02'l1i2023

Publicado por:
Milicio Vicenre Stroher

Código Id€otiíicador:78C84D42
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Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
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