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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 224 I ZO22

contrato de compra e venda, que entre si cerebram o MuNrcípro DE SANTA MAR|A DO OESTE - pR eâ EMPTESA C. MUEIIER & MUELLER LTDA, NA fOrMA AbAiXO. CONTRATANTE: TVIUIVICíPIO DE SANTAMAR|A DO OESTE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito púbrico interno, com sede à Rua Joséde França Pereira, ne 10, inscrito no cNpJ sob ne 9s.6g4.54410001-26, neste ato devidamenterepresentado pelo Prefeito Municipal, sr. oscAR DELGADo, residente e domiciliado nesta cidade,portador da RG ne 6 296.01-7ssp/pR, e inscrito no cpF sob ns 701.594.329-87, e GoNTRATADA: c.MUEIIER & MUELLER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua pedro Leal de Souza,ns 298, sara 01 Apto 01,95.200-000, lardim Dona Maria, Município de pitanga pR, inscrito no cNp.,sob ne 09.444.2 63/0007-64, neste ato representada pero sr. RoBsoN BERToLTNT MUELIER,
residente e domiciriado a rua pedro Lear de souza, ns 29g, sara 01 Apto 01, Jardim Dona Marià, nacidade de Pitanga, Estado do paraná, portador da RG ns 9400182-0 ssp pR e do cpF ne 071.r.54.759_
97.

CúUSULA I - oBJETo
"CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE HORAS MÁQUINA DE
MOTONIVELADORA E DE ESCAVADETRA 18 TON PARA ATENDER AS NECESSIDAOES DA SECRETARIA
DE V|AçÃO DO MUNrCípro DE SANTA MAR|A DO OESTE pR", conforme exigências descritas no
presente EDITAL e TERMO DE REFERÊNCtA.

conforme a se utr:

CúUSULA II - FUNDAMENTAçÂo LEGAT
o presente contrato está sendo Íirmado com fundamento na Lei ne10.520 de 17 /o7 /20Q2 e Lsi ne
8.666/93, e de acordo com as conclusões do pregão Eletrônico n.eos5l2o22, aplicando-se ainda, os
princípios inerentes aos contratos adm inistrativos.

cúusutA t - vAtoR
o valor aprovado para o objeto é de Rs 86.000,00 (oitenta e seis mír reais), denominado varor
contratual.

ParágraÍo único
os pagâmentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente Iicitação ocorrerão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:
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cúusuLA tv - PAGAMENTo
o pagamento seÍá efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscar e recebimento dosprodutos.

Parágrafo Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação donúmero do empenho.
Parágrafo Segundo
o pagamento está condicionado à aprovação dâ respectiva comissão de Rêcebimento. instituída pera
Portaria Ne 091/2022, de 09 de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a CoNTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de santa
Maria do oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conÍorme Decreto Estadual Ne 3.330/200g.
ParágraÍo Quarto
caso a CoNTRATADA esteja em débito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar junto à
secretaria de Fazenda do MunicÍpio de santa Maria do oeste pR, os respectivos empenhos em seu
nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

cúUsUTA V - FoRMA DE PAGAMENTo
O pa8amento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta correntê
de CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesmâ.

cúusurA vt - coNDtçÕEs DE ENTREGA
A presente contratação destina-se ao atendimento da demanda de execução e manutenção das
estradas rurais e urbanas do município de santa Maria do oeste, conforme a necessidade e no local
pré-definido na ordem de Serviços. os serviços serão requisitados de acordo com as necessidades
do Contratante, ficando a empresa contratada obrigada a atender à solicitação no prazo de o2(dois)
dias úteis após a requisição.

Parágrafo Primeiro
os serviços descÍitos no item anterior deverão estaÍ em total acordo com as exigências do ANEXo
ll do Termo de Referência.

Parágrafo Segundo
A contratação das horas/máquina acima referenciada compreende na disponibilização dos veículos
ou máquinas com operador/condutor devidamente habilitado e contratado nos termos da legislação
vigente, fornecimento de combustíveis (gasolina, dieseí, lubrificantes e graxas) além dos se6iiços de
manutenção preventiva e corretiva, mecânica e reparos em geral por conta e ônus da Contrataáa.

Parágrafo Terceiro

CONSTRUTORA

MUELLER E MUELLER
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Caso os serviços não sejam entregues no prazo estabelecido âcima, o fiscãl do contrato designado
iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pero CoNTRATANTE.
Parágrafo Quinto
os serviços serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pero responsáver pero
acompanhamento e Íiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na propostâ.
Parágrafo Sexto
os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo sêr notificada a
CONTRATADA no prazo de até 0S (cinco) dias, da data da entrega.
Parágrafo Sétimo
Caso sejam rejeitados os serviços entregues em desconformidade com as especifÍcações constantes
no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 03 (três) diâs a
contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à
retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a
CONTRATANTE.

ParágraÍo Oitavo
Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quântidade do material e consequente aceitação
mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de contabilidadê.
Parágrafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deÍinitivo no dia do esgotamento
do prazo.

Parágrafo Décimo
O recebimento provisório ou deÍinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo Primeiro
se a entrega e/ou a substituição dos serviços não forem realizadas no prazo estipulado, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Editâl e no contato.
P arágraio Décimo Segu ndo
lndependentemente da aceitação, o ad.iudicatário garantirá â qualidade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar deÍeito.
Patágralo Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o serviço que vier a ser recusada, sendo
que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Parágrafo Décimo Quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mêses a contar da sua assinatura.

cúusurA vil - oBRtGAçôEs DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relaçôes de trabalho com
os profissíonais contratados, previstos na legislação víBente, sejam de âmbito trabalhista,
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previdenciário, social, securitários, bem como com as tâxas, impostos, fretê e quaisquêr outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto dêste Termo de Referência.

b) Executar a prestação dos serviços nas quantidades ê rocais definidos na ordem de serviços,
arcando com o combustível, operador e manutenção das máquinas, veículos e equipamentos

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

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.6U4.54410001 -26

Rua Jose de França Pereira, n. l0 - CEp.: 85.2j0{00_ Fone/Fax: {M2) 3644_1359

d) Exigir do condutor que se apresente nos locais de trabalho vestidos adequadamente, pôrtando os
EPI's obrigatórios conforme legislação vigente

ê) obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos deste Termo de
Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada

f) A CONTRATADA assume exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
dos serviços, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.

g) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.

h)Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificaçâo
necessárias parã contratação com a Administração pública.

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão do presente
produto.

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a
CONTRATANTE.

k) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de
prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

l) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento Convocató1o

m) os casos excepcionais serão avaliados pela coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.

n) Operar como uma organização completa e independente.

o) sujeitarse à ampla e irrestrita fiscãlização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.

coNSrRUroRA âà'ii,liliãl1T,1li1:xE"'
MUELLER E MUELLER MUELLER LrDA:0e444263000r 64

LÍ D A:0g444263000 1 64 Dadoç 2022.0e.01 I 8:55:40 @
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p) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto
da presente licitação, isentando o MunicÍpio de toda e qualquer responsabilidade.

q) comunicar ao fiscal do contrato toda e qualquer situação anômara que possam causar prejuízos à
Administração.

r) comunicar expressamente ao Município de santa Maria do oeste, a quem competirá deliberar a
rêspeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.

s) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CoNTRATANTE ou de terceiros de que tomâr conhecimento em razão da
execução do objeto destê contrato.

cúusutA vil - oBRtGAçôEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.
b) Fornecer à coNTRATADA, todos os escla rec imentos, e demais informações que esta venha a
solicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais
condições.
d) Acompanhar a entrega dos serviços e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da
CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos serviços.
Í) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,
no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de
desconformidade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de
Recebimento 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 se
referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços fornecidos
provisoriamente com as êspecificações constantes no Termo de Referência, edital e propostê, para
fins de aceitação e recêbimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua

imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

l) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
k) Rejeitar, no todo ou em parte, serviços
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

CONSTRUTORA Assinôdodeíoímadisúàrpo,

MUELLER E MUELLER ít!iJ!il?3ls:x::h,,64
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m) comunicar, por escrito, à coNTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da
sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento
convocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as facilidades para que as GONTRATADAS possam cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições deste Edital.

CúUSULA Ix - REsPoNsABItIDADE soUDÁRIA
Ficam designados como fiscais dê contrãto o servidor público oDAIR JosÉ FERREIRADE UMA
INSCRITO NO cpf No 857.956.159-0G- Assistente em Administração L

Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que tratã este item não exclui nem reduz a responsabilidade da coNTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Ne g.666, de
1993.

Parágrafo Segundo
O representante da Administração anotârá em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
ca bíve is.

CúUSULA x - sANçÔEs ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da Lei Nq 8.666, de 1993 e da Lei Ns 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

a) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e
legislações pertinentes à execução do Contrato, o município de Santa Maria do Oeste, poderá, ainda,
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções prêvistas no art. 87 da Lei Ns
8.666/93.
b) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se
recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do ob.ieto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
ParágraÍo 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 leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) Multa compensatória de 7Oo/o (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no

caso de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentuel 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;

CONSTRUTORA

MUELLER E MUELLER

LTDA:09,1442630001 64
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f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal; .g) Declaraçâo de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administração púbrica,inquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que apricou a penaridade, que será concedida sempre que a coNTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
ParágraÍo Segundo
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, llt e tv dã Lei Ne 8.666, de 1993, a CoNTRATADA quê:
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 idoneídade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

ParágraÍo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na 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 CoNTRATADA,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CoNTRATANTE, bem como o dano
causado à Admínistração, observando o princípio da proporcionalidâde.
Parágrafo Quinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsa b ilização do licitante por eventuais
perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - pR.

Parágrafo Sexto
As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações
impostas pela Lei No 8.566/93 e suas alterações.

CúUSULA xI - CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
Os licítantes devem observar e 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 sêguintes 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 fraudulenta": a falsificação ou omissão dos íatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entÍe dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços

em níveis ertificiais 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.

CONSTRUTORA MUELLER E :;',:J}",,-",iãI1T,1ii1I"JE'J,""-
MUELLER LTDA:09 4442630001 64 LrDA:0e444263000r 64

Dados: 202 2.09.0 1 l8:57:,14 -01'00'
@

7



\

LTq

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ: 95.61J4.54410001 -26

Rua Jose de França Pereira. n" l0 - CEP.: 85.230400- Fone,trax: (M2) 3644-1359

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilâteral, com o objetivo de
impedir matêrialmente â 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.

cúusurA x[ - DrsPostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da Comarca de Pitanga/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as
dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato êm 03 (três) vias de igual teor e

formâ, juntâmente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste PR, 01 dê setembro de 2022.

OSCAR o
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE _ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.5i|4/0001 -26

RUÀ JOSE DÉ FRAI{çA PEN€IRA. X" 1O !s.230-OO0 FONE/fAX: l0'.l2l 33..'121t

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne 22412022

CoNTRATANTE:MUNlcíPloDESANTAMARIADooESTE,EstadodoParaná,pessoajurídicadedireito
público interno, com sede à Rua tàsé de França pereira ne 10, inscrito no GNPJ/MF sob ne 95.684.544/0001-

26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal' sr' OSCAR DELGADo'

CoNTRATADA:c.MUELIER&MUELIERLTDA,inscritonoCNPJsobn.e09.444.263/0001-64,localizadana
RuaPedroLealdeSouza,ne2g8,salaOlApto0l'JardimDonaMaria'MunicípiodePitangaPR'

oBJETo: 
,,coNTRATAçÃo DE EMPRE'A PARA PRE'TAçÃ. DE sERvlços DE H.RAS MÁqUlNA DE

MoToNIVELADoRAEDEESGAVADEIRAISToNPARAATENDERAsNECESSIDADESDASECRETARIADE
vreçÃo oo tuurulcÍPlo DE SANTA MARIA DO OESTE PR"'

o total do item é de RS 86.mo,oo (oitenta e seis mil reais)'

Data de assinatura: 01 de setembro de 2022

Vigência: 3tl18/2073

86 000,30,00Não se
aplica

00,00AVAD ESCEEDNAUoMAH RASoD ESRSE
HNCCOEN LADASTO8D E 1MONMoH oM DMAXAOBRD FEN o CAÇ57NM VELUB TScoMRRADPo EMoUõN01

CANM EETRCOE REVENTRPETUMAN NÇAO
E LUB STMCOEDD DOREMEG RALMEP OSRRE E

HORIMETRO E RASTREADOR)

1

86.000
OTAL

do prod uto/serviço

0,DE



0210912022 1.0:26 PreÍeiturâ Municipal de Santa Maria do Oeste )qL
ES'IADO DO PARANA

PR.EFIITTTR"{ ML\ICIP.{L DE SANTA }I.{RIA DO OESTE

Ltcfr,\Ç io
E\TRATO D() CO\TRAT() 221/202!

CONTRATANTE: MUNTCÍPlO DE SANTA MARIA DO OESTE. Estado tlo Paraná. pessoa juÍidaca de direito pÍrblico intemo. conr sede à Rua

José de França Pereira n' 10. inscrito no CNPJ/M| sob n" 95.6Ít,1.544/0001-26. ncste âto dcvidamentc represcntado pelo Prefcito Municipal, Sr.

OSCAR DELGADO,
CONTRÀTADA: C. MUEI-LER & l\tUELLER LTDA. inscrito no CNPJ sob n." 09.,14,1.16i,0001 -64. localr7nda ni Ruâ Pedro Leal dc Souza. n'
l9li. sala 0l Apto 01. Jardinr Dona Marir. Municipio de Pilânga PR.

OBJETO: "CONTRATAÇÃo DE EMPRISA PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE H0RAS \4ÁQUINA DE MOTONIVELADORA E

DE ESC.{\1{DEIR^ 18 TON P^RA ,\TE\DER rS \ECESSID.\DES DA SECRET^RIA DE \ lAÇÀO DO ML',\lCÍPIO DE SAIiT^
MARIA DO OESTE PR",

Vral do item é de R§ 8ó.000,00 (Oitenta e seis mil reâis)

Data de âssinaturâ: 0l de setembro de 2022.

Vigência: 3l/08/2023

Publicàdo por:
Milicio Viccnte Strohcr

Código Identifi cador:C I 547084

Nor. Jo trúdukir.^1ço

SF,RVICOS DE HOR^S M^QUIN^ DE, ES.'AVADÊIR^ ÍAMANHO MINIMO DE I8 ÍONEL^D^S. CONCH^

MÍMMA DE 0.75 MI, ANO DE FABRICACAO MÁXIMO DE IO ANOS (COM OTERADOR. COMBUSÍIVEL.

MANI]TINCAO PRIVINTI\IA I] COf,R}TIVA, MF'ANICA E RTPAROS EM GÍRAL. MI:DIDOR DT

COMBUSTI!,EL. HORIMETRO E RASTREADOR)

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 0210912022. Ediçào 2597

A verifiiação tle autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site

https:l/www.diariomunicipal.com.br/amp/
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