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CONÍRATO ADMINISTRATIVO N.9 222 I 2022

PREGÃO ELETRÔNICO N. os212022

PROCESSO N. Lr6l20Z2

Aos26diasdomêsdeAsostode2022,nasededoMunicípiodesantaMariadooeste-
paraná, situada a Rua José de França Pereira, 10, o MUNICÍP|O DE SANTA MARIA DO OESTE -

PARANÁ, inscrita no CNPJ ne 95.684.54 41000!-26, represêntada neste âto pelo Prefeito (a)

MUnicipal,o(a)Senhor(a)oscARDELGADo,estadocivil,nacionaIidade,portador(a)da
cédula de identidade n.6.296.081-7, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n'

707.594.329-87 , residente e domiciliado na cidade de santa Maria do oeste - Pr; e do outro

lado a proponente FRANCIS RICARDO ATUATI ElRELl, inscrita no CNPJ sob n'

32.673.663/0001-63, com sede na Rua José Schmitt, 1585, centro, na cidade de São Martinho

- RS, representada neste ato pelo Senhor FRANCIS RICARDO ATUATI' brasileiro' portador da

céduladeidentidaden'To585g2333einscritonocadastrodePessoasFísicassobon.
006.063.890-75, residente e domiciliado no endereço Rua Luiz Jose Konzen' 38' Bairro Novo'

na cidade de são Martinho - RS, nos termos da Lei Federal n.70.52012002' Lei complementar

^. 123/2006 e, su bsid ia ria mente, pela Lei ns 8 666/93 e alterações posteriores todos

representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos'

resolvem formalizar ô presente contrato, conforme decisão exarada no processo

administrativo supracitâdo devidamente HOMOTOGADA, consoante as seguintes cláusulas e

condições:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - o objeto do presente contratô e a "AQUlslçÃo DE EqUIPAMENToS AGRÍCoLAS' PARA

ATENDER AGRICULTORES DO MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO OE5TE ATRAVÉs DO

coNVÊNlO pLATAFORMA+BRASIt N .e gL88g2l2O2L", conforme solicitação, nas quantidâdes'

forma e condições estabelecidas no Edital em epígrafe e seus Anexos' com o objetivo da

aquisição dos equipamentos adiante arrolados no presente termo contratual

cúUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 - O contrato resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data

de assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração em conformidade com o

artigo 57 da tei 8.666/1993.

cúUSUtA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DO CONTRATO

3.1- O contrâto será utili2ado pela Secretaria Municipâl Agricultura'

3.2 - Caberá ao usuário do contrato deste lvlunicÍpio a respÔnsabilidade, após a assinatura'

pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento' inclusive

aplicação das sanções previstas neste edital'

CúUSULA QUARTA - DAS CONDIçôES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1.a) - O prazo máximo para a entreaã dos equipamentos veÍculos será de no máximo 60

1r"rr"nt"ffir,hr, u prrtir da ordem de compra ou nota de empenho Os equipamentos poderão

ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificaçôes constantes

nesteTermodeReferênciaenaproposta,devendosercorrigidos/refeitos/substituÍdosno
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prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

Localde entrega: Prefeitura Municipal de sânta Maria do Oeste-PR.
Garantia N4 ínima: O equipâmento ofertado deve apresentar garantia mínima de 01 (um) ano
e/ou a prevista em lei, e atender aos requisitos técnicos solicitados no anexo deste edital. A
Prefeitura Municipal de Santa lvlaria do Oeste - PR se reserva ao direito de inspecionar o
objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição. Na Nota Fiscal deverá constar
"PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE,PR, número do Processo, da Nota de
Empenho e o número do Banco e da conta corrente da empresa", para a efetivação do
pagamento.

CúUSULA QUINTA - DA coNTRATAçÃo
5.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes neste contrato
serão firmadas com a Prefeitura Municipal, observada as condições estabelecidas neste edital
e no que dispõe 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 da notificação enviada pelo Departamento de Licitações, na forma dêfinida por esta

Administração em conformidade com o item 14.3 do edital.
5.3 - o prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,

por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
5.4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar, sub empreitar, ceder ou transferir, total
ou parciâlmente o obieto da presente licitação.

cúUSULA sEXTA - DAs oBRIGAçÕES DA CONTRATADA

6.1 - Manter durant€ todo o contrato as condiçôes de habilitação e qualificação previstas no

Edital, informando ao Pregoeiro a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

6.2 - Atender as condições descritas no Anêxo I - Termo de Rêferência e contrato.

6.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto no

Edital e sêus anexos, assim como em sua proposta de preços;

6.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objêto licitado,

incluindo taxas, inclusive âdministrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais

e trabalhistas, transportes, despesas ad m in istrativas, bem como quaisquer despesas

referentes ao fornecimento do objeto contratado;

6.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus

empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de ômissão,

dolosa ou culposa, de prepostô da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do

fornecimento do objeto contratado;
6.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer Íorma, nem mesmo parcialmente, as obri8ações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio

assentimento por escrito da Contratante;
6.7 - Em tudo agir sêgundo as diretrizes da Contratante.

cúUsuI.A SÉTIMA - DAs OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de

servidores especialmente designados;

7.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as

especiíicações apresentadas nâ proposta da Contratada;
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7.3 - Atêstar âs notas fiscais e/ou faturas após a eÍetiva entrega dos produtos, obieto deste

contrato;
7.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido nestê contratoi
7.5 - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando

necessário;

7.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contretada.

cúusurA otrAVA - Do PREço E REvlsÃo

8.1- Os preços contratados serão fixos e irreaiustáveis durante a vigência contratual.

8.2 - Extrâordinariamente, a contratada, em função de imprevistos que altere

significativamentê a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por

parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de

solicitação formal à secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a

procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e

componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis,

ou prêvisíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

execução do a.justado.

8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a

contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos,

quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preçÔ contratado

em vigor.
8.4 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de

mercado vigente à época.

8.5-lndependentementedasolicitaçãodequetrataosubitemS.2,ocontratantepoderáa
qualquer momento reduzir os preços contratados, de conformidade com os pârâmetros de

pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos

preços praticados no mercâdo nacional e/ou internacional'
g.6 - Na ocorrência do preço contrâtado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a

órgão Gerenciador do contrato notificará a Íornecedora com o menor preço ofêrtado pâra o

item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado,

mantendo o mesmo ob.ieto cotado, qualidade e especificações'

8.7 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação

formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará a sua

contratualização, sem prejuízos das penalidades cabÍveis'

cúusuLA NoNA - Do coNTRotE E FlscAllzAçÃo DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

9.1- O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do

ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratante, especialmente

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei ne 8 566, de 1993, e do art 6e do Decreto ne

2.27L, de 7997 .

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios

previstos neste Termo de Referência.

O íiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
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contratual à produtividade efetivamente necessária,

valores contratuais previstos no § 1e do artigo 65 da

A conformidade do material a ser entregue de

documento da Contratada que contênha a relação

estabelecido neste Termo de Referência e na propÔs

respeitando-se os limites de alteÍação dos

Lei ne 8.666, de 1993.

verá ser verificada juntamente com o

detalhâda dos mesmos, de acordo com o

ta, informando as respectivas quantidades

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso'

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas'

"dotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais' conforme

o disposto nos §§ 1e e 2e do atl.67 da Lei ne 8 666, dê 1993'

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratadaensejaráaaplicaçãodesançõesadministrativasnalegislaçãovigente,podendo
irtrinr, ". 

res;isão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei ne 8 666' de

1993.

Fica designado o servidor Odair José terreira de Lima' inscrito no CPF/MF ns' 857 956 159-00'

para 
"r"ra", 

a fiscalização e o acompanhamento do obieto da Ata de Registro de Preços' nos

termos disciplinados nos art.58, lll e 67 da Lei federal ne' 8 666/93'

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade' ainda que resultânte de

*O"X",Oá, ,U."icas, vícios redibitórios, ou emprego de material inâdequado ou de qualidade

inferiore,naocorrênciadesta,nãoimplicâemcorresponsabilidadedacontratanteoudeseus

"g"nt", " 
pr"portos, de conÍormidade com o art TO da Lei ne 8'666' de 1993'

CúUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 - o pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação' será efetuado

mediante crédito em conta corrente, no prazo de em âté 30 (trintal dias' contados do

receblmentodosequipamentosemcadaordemdefornecimento,apósaapresentaçãoda
,àro"l ,r. documentação fiscal, devidamente atestada pelo-setor competente' conforme

dispõe o art.40, inciso XlV, alínea "a", combinado com o art' 73' inciso ll' alínea "b"' da Lei n"

8.666/93 e alterações.

a) A proponente deverá apresentar junto com a Nota fiscalfatura' a CND federal conjunta'

Certidão Negativa de Débitos trabalhista e Certificado de Regularidade de Situação (CRS)

;;r;;; " 
rJnao ae carantia do Tempo de serviço - FGTS em plena validade e a cópia da

respectiva nota de êmPenho'

10.2 - ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o

pagamento será sustado p"" qu" a prástadora tome as medidas necessárias' passando o

prazo para o pagâmento a ser contâdo a partir da data da reapresentação do mesmo'

10.3 - Na hipótese de devoluçao, a nota iiscat/tatura será considerada como não apresentâda'

para fins de atendimento das condições contratuâis'

10.4 - Na pendência de Iiquidação da obrigação financeiÍa em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da

prestadora.

10.5 - O Município de santa Maria do oestê-PR, não pagará, sem que tenha autorização

prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por tercêiros'

sejam ou não instituições financêiras

ior - o, eventuais encargos financeiros, processuais e outros' decorrentes da inobservância'

pela prestadora, de prazo de pa8âmento, sêrão de sua exclusiva responsabilidade'

^§rnàdÔ&ío'6' 
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cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - Pela inexecução totâl ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a

Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artiSos 86 a 88 da

Lei n, 8.666/1993, no art. 7e da Lei n. 10.52o/2oo2 e no art. 8s da lnstrução Normativa

37/2009 do Tribunal de Contas do Estâdo do Paraná. as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;

b) Multa;
c) Suspensão temporária de pârticipar em licitação e impedimento dê contratar com o

Município de Santa Maria do oeste-PR;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) lmpedimento de licitar e contratar com o lúunicípio e descredenciamento no

sistema de cadastramento de fornecedores do municipal.

11.2-Aadvertênciaesc rita será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, a

juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigâções e responsabilidades

assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar

prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

11.3 - Será aplicada 4qg[qnas seguintes condições:

11.3.1 - No câso de atraso iniustificado na execução do objeto, será aplicada multa sobre o

valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento)- até o 10e (décimo) dia de atraso;

b) 1,0% (um por cento) - a partir do 11e (decimo primeiro) dia de atraso, até o

limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial

ou total do ob.ieto.

11.3.2 - No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor

da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinzê) dias de atraso, a partir de

quando será considerada inexecução parcialou total do objeto.

11.3.3 - A partir do 31e (trigesimo primeiro) dia de atraso iniustificado na entrega do(s)

produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração

poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o

valor totãl dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas nÔ Artigo

7e da Lei Federal 10.52012002.

u.3.4 - Será configuradâ a inexecução parciâl do objeto na hipótese de descumprimento

parcial das obrigações e respo nsa bilidades assumidas contratualmente qUe comprometam

diretamente o objeto principal do contrato;

11.3.5 - Será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das

obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o

objeto principal;

11.3.6 - No caso de reincidência ou qUando a inexecução parcial também caracterizar

abandono da execução do contrato, será aplicada a multa de lo"/" ldez por cento) sobre o

valor da parte inadimplida.

11.3.7_Nocasodeinexecuçãototal,amultaaplicadaseráde2oo/o(vinteporcento)sobreo
valor total do contrato.
11.3.8 - Pelo descumprimento injustificado de outras obriSações que não configurem

inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1%

(um por cento) sobre o valor total do contrato.

^$ 
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11.3.8.1. As obrigações às quais se refêre o item 19.3.8. são aquelas que não comprometem

diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem criterios e condições nele

explicitamente previstos.

11.3.8,2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor

total do contrato.
11.3.9 - A fixação da multa compensatória referida nos itens 11.3.1 a 11.3.3, 11.3.6 a 11.3.8 e

U.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor

da cONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.

11.3.10 - Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa;

deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra

cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e

cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela

proponente. podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 79 da Lei

Federal 10.520/2002.
11.3.11 - Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da

proposta ao licitante que se recusar injustiÍicadamente, após ser considerado adjudicatário e

dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou

retlrar o instrumento equivalente, sem prejuÍzo de indenização suplementar em caso de

perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o

Município de Santa Maria do Oeste-PR, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, Sarantida a ampla

defesa.

LL.3.L2 - Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global

atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação

exigidas no instrumento convocatório;

11.3.13 - A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente

com as demais.

11.3.14 - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres pÚblicos da

Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no órgão Oficial do

Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério

da CONTRATANTE.

11.3.15 - Nâs hipóteses rêferidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de

processoadministrativo,enãoocorrendoopagamentoperanteaAdministração,ovalorda
multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial'

11.4 - Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o Município de sânta Maria do oeste PR, pelo prâzo não superior a 02 (dois)

anos, ao licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas

no contrato.
11.5 - A dêclaÍacão de inidoneidade será aplicada âo licitante que:

a) Fizer declaração falsa em qualquer Íase da licitação;

b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente' o

procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência' grave ameaça'

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

11. 6 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciado no

sistema de cadastramento de fornecedores municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
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cLÁUsUtA DÉcIMA TERcEIRA - oA DoTAçÃO oRçAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo do

Usuário do contrato, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas

respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições

estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n.8.666/93 e alterações,

descritas igualmente e seguir:

CúUSUTA DÉCIMA QUARTA - DO PREçO CONTRATADO

14.1 - Considerando tratar-sê dê julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,

tipo menor preço por item, HOMoLoGADo a classificação da proponente conforme abaixo

especiÍicado, objeto de publicação no Órgão de lmprensa Oficiâl deste município, ficam assim

firmados:

Dotações

Exercício da

despesa

Conta da

despesa t'

uncional programática Fonte de

rêcurso

lN.tr,"r"

lo"rr"r.

Grupo da fonte

2022 1280 loz.ooz.zo.eoe.zoor.:.oza
0

l+ 
+.s0. sz.oo.oo

ÀÁ..áóod Ío'T'd'q.rrlpo'
tRANCIS RICA8DO A-UATI , net-r, arcenoo "ri,,r
ÉlRE Lt:32673661000I 63 snÊrr l16 7reôoorr I ól

D.doi. .1022 03 29 03 l2 04 -01'00'

prejuízo das outras multas previstas em edital e no contrato ê das demais cominações legais, o
licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrâr o contrato,
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação fâlsa exigidã para o certame,
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
d) Não mantiver a proposta,

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,

Q Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

11,7 - As penalidades previstâs no item anterior não se aplicarão aos licitantes remânescentes
convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de
inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

CúUSUIA DÉcIMA SEGUNDA - Do cANcEI-AMENTo Do PREço coNTRATADo
12.1 - O contrato será cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou
quando nâo restarem fornecedores contratados e, por iniciativa dos Usuários do contrato
deste Município quando:

a) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de
ajuste;
b) Os preços contratados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito
na negociação;

c) Por razão de interesse público, devidamente motivado.
12.2 - Cancelado o contrato induzirá na convocação do fornecedor com classificação

imediatamente subsequente.

12.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

lDo Exercicio
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RU^ JOSÉ OE FRANç^ PÉi€rÂr. !5 2t0.000 - ForE/Íax.l0a2) 33...1233

do produto/servtço

UN 4Cq qq 84.499,99Nogueira
+MKM

1,003 ENSILADEIRA ARÉA ÍOTAL CARACTERISTICAS I\,,IINIMAS

PRoDUçÃO (t/h)ATÉ 38

AMANHO DE PTCADO 18 (2,5 A 18MM)

POÍÊNC|A NA TDP (cv) 85 A 125

ISTEMA QUEBRA JATO HIDRAULICO TOTAL

ISTEMA QUEBRA GRÃOS DE SÉRIE

COMANDO HIDRÁULICO COMPLETO E ÍOTAL:

SISTEI,'IA DE AFIAÇÃO DE FACAS REDONDO QUE NUMA

PERAçÃO SIMPLES E SEGURA, AFIA TODO O COIUNTO

ROÍOR COM 14 FACAS RETAS E 14 LANÇADORES

GARANTINDO UI\,14 EXCELENTE UNITORMIDADE DE CORTE,

EQUIPADA COM SISTEMA QUEBRADOR DE GRÃOS.

CIONAMENTO ÍRATORIZADO

ANSIVIISSÁO CARDAN

RANSMISSÃO CAIXA CARDAN;

N U[,4EROS DE ROTORES 1

NÚMERO DE FACAS 14

499,99OTAL

ctÁUsuTA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAçÃO

cúusuLA DÉctMA sÉTtMA - oo FoRo

17.1 - Fica eleito o Íoro da Comarca de Pitanga, Estado do Parâná, renunciando de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta licitação e

que não possam ser dirimidas administrativamente

cúUSULA DÉCIMA OITAVA - CtAUSUtA ANTICORRUPçÃO

18.1. O município adota as práticas de anticorrupção, devendo:

a)observarefazerobservaremtodagestãodosistemaMunicipaldeAgricultura,omaisalto
p,a,aod"ética,Durantetodooprocessodeexecuçãodosrecursosdoincentivoevitando
práticas corruptas e fraudulentas:

b}lmporsançõessobreumaempresaoupessoafísica,sobpenadeinelegibilidadenaformada
Lei indefinidamente ou por prazo determinado, parâ a outorga de contratos financiados pela

gestão.

É.r. os propósitos deste inciso, definem se as seguintes práticas:

a) Práticas corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente' qualquer

,.n,.g"rn com o objetivo de influenciâr a ação de servidor público no desempenho de suas

atividades;
b) Prática fraudulenta
execução dos recursos;

a falsiÍicação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a

^í'núÔdeíomad'9 
àr PÔr

FRÀNclS RlcARDo AÍUÂT| rntrcsarrroorruert
ETRELT:3267366!0m163 r,:il2Íl;ff.1?il:1,..",*,

MuNtctpto oE sANTA MARta Do oEsrE - ESTADo Do PARANÁ

max

15.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município'

cúusuLA DÉctMA sEXTA - DAs DlsPoslçÕEs FlNAlS

16.1 - Aos casos omissos apliCar-se-ãO as demais disposições constantes da Lei Federal

!O.52OI2OO2, do Decreto na l0 O24l2O!9, na Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro

de 2006 e, su bsidia ria me nte, a Lei Federal 8.666/93 e suas alteraçôes'
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c) Prátice colusiva: esquematizâr ou estabelecer um ãcôrdo entre dois ou mais licitantes, com

ou sem o cônhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando

estabelecer preços em níveis artificiais ê não competitivos:

d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaça causar dano, direta ou indiretamente, ás pessoas

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a

execução de um contrato;

el Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer

declarações falsas, aos representantes da SRSA, com o ôbjetivo de impedir materialmente a

fiscalização da execução do recurso.

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

órgãos de controle interno e externo todos os documentos, contas e registros comprobatórios

das despesas efetuadas.

Santa Maria do Oeste - PR,26 de A8osto de 2022.

Contratante: contratado:

o DEI.GADO

Prefeito M unicipal

,6'J.. ( 1

FRANCIS RICARDO Áí'áaio dê ,ôíhá d e ur po,

AruAl :Riil!:):â:?flâ1,'l'
EIRELI:32673663000163 Dadoç2022.08.27oer4r0 or00

FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI

Fernando LoEliane de Faria RodriSues

RG: 110465440

CPF: 101.496.506-81

5

RG:7,605.179-8
CPF: 033.183.689-03

/t
)
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iUÂ JO§E OE ÊRÂllçA PEREIRA, II! 1O CEP t5.2r0-000 - ForlE/F^r to,r2, raaa,irra

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 ?,2212022

'' r.ratante: o MuNrcrpro DÊ SANTA MAR|A Do oEsrE, pessoa Jurídica de direito
públiro inrr';ro, inscrito no cNpJ do MF sob ne 9s.6g4.54 4/oooi,-26, com sede na Rua José de
França Perrira, 10 - Santa Maria do Oeste - pr, neste ato representado por seu prefeito
municipal, 5r. OSCAR DELGADO.

Contratadc: tEÂa,iCiS ÊIC!.?DO /lTu/r-l frnEli, inscrita no CNpJ sob n.
32.673.663/0007-63, com sede na Rua José schnrirt, i.585, centro, na cidade de são Martinho -
RS.

OBJEIO: ", ,QUISIçÃO DE EQUIP!.MENTOs AGRÍCOLAs, PÂRA ATENDER AGRICUTTORES DO
MUNICíPIO DE SANTIT I\!,f.Ii.A DO OESTE ATRAVÉS DO CONVÊNIO PTATAFORMA+BRASIL N.9
9788921202L".

3 ENS'I.A ] ÉIRA ARÉA TOTAL CARACTEFISTICAS MINIMAS
PRODUÇÃO ít/h)ATÉ 38

ITAMAI\IHO DE PTCADO 18 (2,5 A 18MM)

|NÚMTROS 
DE ROTORÉS 1

lNUlvlcko DE FACAS 14

hctoltlwinro rnÀTôRrzÀDo

l:crirr'-u Í'1.À ÍDp iri) !5 Á 12s
lsts-: ,' , eutaRn -rATc HiDRAUr.rco ror.Á r-

SISTTI,'I, QUEBRA GRÃOS OE !ÉRIE
TRAtj!n,4rssÃo caRDAN
-R,\N!r,r i3sÃo cAtxA cARDANj
iOlúrr lÊ,C nrUtrÁUt.i,-\., :OIVTPLE iO Ê IOIAr
5IS':'',/:A DE AFIÂçÃO DE FACAS REDONOO QUE NUMA.
oPERÀiÃC Stt/Pt E5 ! !.:GiJRA, AFtÀ IOIIO O COtu,t,tTO.

?O:lP CC1/l .'.4 F,^ir1,5 PEiAS t 14 #.NÇADORIS
G;'i' \i-INDO UMA EXCEtEr.l-E rl^iiFOÂt/r'DADE t'E CORTE.

:Cill I i'rA COJ\4 sls-tt/lA alU:Bl]/\oOR DE GRÃOS.

Noguei
+MKM

1,00

Date Je i ..',ra:.:ra:2ü 3ê /{3r5r.l r'jÊ 2Cr2
Vigêr,cia; ) ,,0812023

,

UN 99,99
l'o 

o 99,99

84.499,99

íla Ir(,duto/Íer vii:,

- Valor l',')r:ai dos itens RS 84.499,99 (Oitenta e Quatro Mil Quetrocentos e Noventa e Nove

Reais e Novelta e Nove Centavosl

Unid.l,l a rca Preço
máximo

Preço máx
total
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ES'I',TDO DO PARA\Â
PREFEITT'RA \tT'\ICIP-{I, DE S\\T,\ }I,\RIA DO OT]STT

t-l(ll\Ç\o
f\TR{1(}Dt ( o\TR\TO \D\ll\ISTR\Tl\1)\' 22lr!0rl

Conaratlnte: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Juridica de direi«r público intemo. inscrib no CNPJ do MF sob n'

95.ó8.{. j44()001-16. conr sedc na Rua José de !-ratrça Pcreira. l0 - SaDrâ MaÍia do Oeste - Pr. ncsÍe alo repÍcsenlado por seu prefeito municipal. Sr'

OSCAR DELGADO.

Contratador FRANCIS RICARDO ÀTUATt EIRELI, iíscrira no CNPJ §ob n. ll.ô71.(ú-1,0001-61. com sede na Rua José Schnritt. 1585. Ccntro.

na cidade dc Sào luaÍtinho - RS.

oBJETO: ..^Ot |SIÇÂO DE EQt tp^ME\Tos acRicol4s. P^R^ .ATENDER AGRI(ULTORES DO MUNICÍP|O DE S^NTA

M-{RIA DO O.STE ATRAVÉS DO CONVÊNIO PL.{TAFORMA+BRA.SIL N." 9I8892/202I''

- Vator Toul dos ltens R$ tt4-'199'99 (Oitcnta e Quatro Mil Quatrocentos e No!entâ c Nolc Reais e Novento e Nove Centavos)

Datâ de assinatura: )6 dc -'\gosto dc 1012

vigônciâ: l5 03 l(11-j

Publicâdo Por:
Fcrnando l.opcs

Código ldcntiíicador:175661,lD6

F\S \DFrR1 \RÊ\ ÍOÍ\t.( \R\(',TtRlsrl( \s \ll\lv\s
tRrrDU(ÀL) rL [) ÂTi ln

NÜM[Ros D[ toroRt,s I

tvERoDE r{c1s I l
ÀCIONAMEN]o TRATORIZAD')

Pr)ÍÊ\arÁ \^ TDPrÚrxi .\ l:5

SISÍfM^ QTIÍTBRA JATO HII'RAULICO

(o\t^\Do lllDRil I l( o(r)vPLFTr) F:ÍOI\l :

slsIl\tÂ Dlr \FI\(ioDt.r\{\sRI:Dir\l)(JQll \l\t{lrl'l'R1(\('\llllPflst sf(iL It{ \rl\

ROn)k (oÀr l.r l{(ls RIT\s I r L1\(\rxrRl\ (lAR^\Tl\lxr t\l\ l\(lll\Il

U]!ll oRNIlD\Dt Dh( oRTI

lot'tP^D^ aov slsl f\t,\ Qt fBR \l)oR Df (;ÂÀOS

\\Í \\HO l)l l'la \l)() li r:.: \ Lx\l\ll

sl I \t,\ r-jl I BR\ (,R io\ l, sERll:

R\\Sfilssi{rc\lr1)\\
\\(Nís\Àr) c\l\A r ARDA\

qr

, ,rtria oublicatla no Diár io ollcial dos Municipios tlo Paraná no dia 29i ott, 2022, Ediçào 2593

X;;fiJ#;;;i",ui"il"a" á"."eria podc icr lêita intonnando o código identilicador no sitc

hnps: wu w.rJilt iomunicipal.com br amp
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