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CONTRATO ADIMINISTRATIVO N9 23712022

contrato de compra e venda, que entre si cerebram o tvtu'tcÍpto DE SANTA MAR'A DO oEsrE - pR ea empresa TEREZA pNEUs trDA' na forma abaixo. con rnaro^tr, MuNrcÍpro DE SANTA MAR,A OoOESTE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito p,iOfi."'iri""
Pereira, ne 10, inscrito no'clrã ,oure ,s.aeo.rqoiooor_;r; ;;r[,::Jr:.rr;.il::Ji§ri:j;:]j:pelo Prefeito Municipar, sr. oscAR DE.GAD., *r,aá"," 

" 
i"ri.i]iado nesta cidade, portador da RGne 6 296 081-7 SSp/pR, e inscrito no cpF sob ne lot.sgq.izg ili, e ..NTRATADA: TEREZA pNEUstrDA' pessoa jurídica de direito privado, com sêde à Ruâ tr.r.,,." Nunes, ns 432, BdirÍoRebouças,cEP: 80'215-000 Município de curitiba, Estado do pr."i, r"r.r'," no cNpJ sob ne 01.179.914/0001_24' neste ato representada pera sra. MAR.A TEREZA OõS OH.'ài 

'ENFF, 
residente e domiciriada àRua tmaculada conceição, ne 370, Rebouças, na Cidadi ;; ;;;;,b., Estado do paraná, portadora doRG ne 946.372.0 SSp-pR e inscrita no CpF n.e 072.226.459-34.

cúusuLA I - oBJETo
"CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARAMANUTENçÃo DA FRorA MUNlcrpAr., LINHA rEvE, .eúi"xóii E MAeurNÁRros pEsADos, NoATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOI.VIDAS Pr.O UUIUiCÍO'O DE SANTA MARIA DO OESTEPR", conforme exigências descritas no presente EDrrAt ê TERMo Dt nerrRÊrucra.

conforme a u tr:

CúUsULA II . FUNDAMENTAçÃo TEGAI
o presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ne1o.52o de L7 /07 /2002 e Lei ne8'666/93, e de acordo com as concrusões do pregão Eretrônico;.e os4/zozz, 

"priianáo-re 
aini", o,prÍncípios inerentes aos contratos administrativoi.

cúusuLA t - vAt oR
o valor aprovado para o objeto é de Rs 2u.457,60 (Duzentos e onzê mil, quatrocentos ê cinquenta esete reais e sessente centayos), denominado valor contratual.

Parágrafo único
os pagamentos dêcorrentês do fornecimento do objeto da presênte ricitâção ocorrerão por contados recursos das seguintes dotaçõês ôrçamentáriâs:

NEU roooRzo ReornL Llsõ 0,00 oodyear 7.779,9 77.799,6PNEU 14. 17,5 16 LONAS 10,00 Forerunner 1.948 19.4801 NEU 165-70/13 10,00 year 287 ,00 2.870,0072 PN EU 17 ,5.25 20 LONAS 12,00 N,4A LHOTRA 5.398,0 64.776.O
6 EU 205/65 R16 0,00 ar 40'1,0O 8.14027 NEU 205/70 R15 12,00 oodyear 432, 5.184,7 PN E RADU AL 000 R20 oB HRRAC U Do 16,00 oodyear 2.488, 39.808,0At

27t.457

@

do pÍod utolserviço

total
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cúusuu tv - peGAMENTo

;rfi:il*t 
*rá êfetuado em até 30 (trintal dias, após a emissâo da nota fiscat e recebimento dos

PaÍátrafo primeiro

ff*J"lt:'Jr::verão 
constar informações correspondentes ao obieto, bem como indicação do

PaÍágrafo Segundo
o pâgamento está condicionado à aprovação da respectiva comissão de Recebimento. instituída pelaPortaria Np 091/2022, de 09 de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a ..NTRATADA estivêr sêdiada no Estado do pâraná e contratâr com o Município de santa

[?l:r:t§:".jR, 
deverá emitir nota riscat etetrônicâ, i""r"À" Decreto Estaduâr r* s.s:o7ioo8.

caso a ..NTRATADA êste.ia em débito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar junto àsecretaria de Fazenda do Município de santa Maria a" ou.iu pn, os respectivos empenhos em seunome não poderão ser riberados, e, de consequência, estes não terão varidade nem eficácia.

cúusuLq v - roRMA DE pAGAMENTo
o pagamento mencionado na cráusura ânterior será efetuado através de depósito em conta correntedâ CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou tituiofeta mesma.

cúusurA vt - coNDtçôEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues em até 5(cinco) dias, a contar da emissão da ordem de comprano seguinte endereço, Rua Alexandrê (ordiãk, ne 309, cep; 85.230_ooo, centro, santa Maria dooestê/PR, de 2e à 6e feira, no horário das 8h30min às rrh3oh á das 13h30min às 17hoomin.

ParágÍaío Primeiro
os produtos descritos no item enterior deverão estar em totâr acordo com as êxigências do ANExoll do Termo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabiridade da coNTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do materiar, desde a sua origem até olocal de destino, inclusive as despesas de devorução do materiar €ntregue em desacordo ou com
eventuais defeitos de fabricaçâo e o prazo máximo para reposição do produto é em até 03 (três) dias
utêrs.

Parágrafo Tercêiro

l

022 500 1 0 020 62 782 1.260 2056 3.90.30.00.00 Exercício
01 300 26 782 26 10 2059 3.90.30.00.00022 Exercício50 1 3 002 01 130 1 00 1 2080 3.90.30.00.00 Exercício

0 1
,1

0 30 11 00 21 080 3.90.30.00.00 Exercicio

'M,

da
programática

dâ da íonte
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Entregar os produtos devidamente embarados, de forma a não serem danificados durante aoperação de transporte de carga e descarga.
Parágrafo euarto
caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designadoiniciará procedimento administrâtivo p.r" rpti."çao J" p"".,áro"r r" ricitante vêncedor, excetuado
ffiHiltff:"" motivo do descumprimento seja justtiicaao e aceito peto coNTRATANTE.

Os produtos serão recebidos_ provisoriamente, a partir da 
.entrega, pelo responsável peloacompanhamento e fiscarização do contrato, 

' 
,r""-ài"0" 

' 
de posterior verificação de sua

;::j::If3:l'""'as 
especificações constantes no i"r.o a" À.r"rência e na proposta.

os produtos poderão ser reieitados, 
.no 

todo ou em pârte, quando em desacordo com asespecificações constantes n" ]:rT? oe neferencl u"nr'rrooo*., devendo ser notificãdâ aCONTRATADA no prazo de até 03 (três) dias, a" ã* o. à,ri*j'
Parágrafo Sétimo
caso Sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidâde com as especificações constantesno Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 03 (três) dias acontar da notificação da ..NTRATADA, ficando às rÀ .r.àr,-,".r*ive das despesas referentes à

:"ji:?iir^";1."s 
rejeitados, sem prejuízo da apricação Jas penariaaaes e sem ônus para a

Parágrafo Oitavo
os produtos serão rêcêbidos dêfinitivamente no prazo de até 10 (dez) dras, contados do recebimentoprovisório, após a verificação da qualidade 

" 
qrrntiara" aã'material e consequente aceitaçãomediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao o"p.irr.nto a" contabilidãde.Parágrafo Nono

Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do pra20fixado, reputar-se-á como rearizada, consumando-se o r"."ú,r""a a"trrtivo no dia do esgotamentodo prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não excrui a responsabiridade da ..NTRATADApelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo primeiro
S-e^ lentreea e/ou a substituição dos materiais não forem reâlizadas no prâzo estipulado, aCONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contatô.
Parágrafo Décimo Sêgundo
lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando-se arepor aquele que apresentar defeito.
Parágrafo Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,
sêndo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Parágrafo Décimo euarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

CúUSULA vII - oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
A CONTRATAoA obriga-se à:

iÍ:ffi"*

l @
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al Arcar com todo e quarquer custos decorrentes de manuseio, embaragem, transportes, fretes,seguros' cârga e descarga do materiar, desde a sua origem âté o rocar de destino, incrusive asdespesas de devorução do materiar entregue em a*.."rJ" 
"r1", "r"rlJil'J:^.i^T:'::'"- -^-,

:li:;,"".r,il::o.a*o'.oi.Jo, 
em estrita conformidade.", iT"".'r"#H3::":i:;::j.l#::l:

c) observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente àscara{terísticas do editar, haja vista que o fabricante pode arterar seus produtos e moderos sem prévio

d) Assumir integralmente a rêsponsabilidade de cotar modero que atenda as características do editar,mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modero de referência nâo isentam a ..NTRATADA daentrega do produto em conformidade com as características oo edrtar, nem são motivos paracanceramento do(s) item(ns), haja vista que a responsabiridade da corurRntnDA é a verificação e oatendimento às características do produto.

:l,l'j:I["':*t"l 
responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer que

f) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo deReferência e no ato convocâtório, bem como os preç* ioiri.*"r a. proposta âpresentada.g) Assegurar que os pÍodutos estejam embaladoi ad"qurdarente, parâ que não sofram danosdurante o transporte ou armazenamento.
h) Assumir exclusivamênte sêus ôs riscos e as despesas decorrentes do fornêcimento dos produtos,necessários à boa e perfeitâ entrega do objeto contratado.
i) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
il Manter, até o efetivo recebimento definitivo, toa.t 

"r.onaiio", de habiritação e quarificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presenteproduto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em partê, oobjeto do contrato em que se verifiquem vÍcios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a
CONTRATANTE.

m) comunicar à Administrâção, por escrito, quarquer anormaridade de caráter urgente, arém deprestar os esclarecimentos que.julgar necessário.
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento Convocatório.
ol os casos excepcionais serão avariados pela coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para acompanhãmento da
execução do contrato. A existênciâ da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte dos produtos,
bem como de deslocamento de peças e pessoar para as futuras manutenções que possam vir a
ocorrer, serão por conta da coNTRATADA, bem como o transporte de equipamentos (necessários à
descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas de segurança do trabalho e de
trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais

MEENMA ffí,:TI

I @
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ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de doro ou culpa, na entrega do objetoda presente licitâção, isentando o Municíplo de toA. 
" 

qr.tqu"r r"rponsabilidade.s) Fornecer e utirizar toda a competente e indispensáver mão de obra habiritada para a entrega doobjeto da presente ricitação, atendidas.todas.t à*,uan.i., r"!"i. pertinentes, tais como trabarhistas,inclusive no que se refere às normas de segurança no tr"baiho e previstas na legisração específica;encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidirsobre o objeto da presente ricitação, por mais especiais ;;;;", e mesmo que não mencionadasno edital, para com as quais ficará única e exclusivamente l.esÃraUilizaaa.
t) comunicar ao fiscar do contrato toda e quarquer sitraç;o Inô,nata que possam causar prejuízos àAdministração.
u) comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deriberâr a respeito, toda e quarquersituação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.v) Manter sigilo, sob pena de responsabiridade;ivir, penar e administrativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do ..NTRATANTE ou de terceiios de qu" tomar conhecimento em razão daexecução do objêto deste Contrato.
ParágraÍo único
Garantia dos produtos:

a) O período de garantia é de no mínimo 05 (cinco) anos.
b) A garantia dos equipamentos deverá ser decrarada na proposta e passará a contar a partir doRecebimento Def initivo pela CONTRATANTE.

cúUSUTA VIII . oBRIGAçÔEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.
b) Fornecer à ..NTRATADA, todos os escrarecimentos, e demais informações que esta venha asolicitâ r.
cl Exigir o cumprimento do objêto desta ricitação, segundo suas especificações, prazos e demais
condições.

d) Acompanhar a entrega dos mâteriais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsabiridade
da CONTRATAOA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,
no instrumento convocatório e na proposta da CoNTRATÁDA, recusando-o na hipótese de
desconformldade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itêns 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 bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes no Termo de Referênciâ, edital e proposta, para fins de aceitação e
recebimento 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.

Município de Santa Maria do Oeste

@



j) comunicar à CoNTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, farhas ou irreguraridades verificadasno objeto fornecido, para que seja substituído, r."r.ráJo á, .orr,r,oo.

Itl,ffiXil"T 
todo ou em parte, bens 

"n,r"gr", ", J"*._a,j com as obrisaçôes âssumidas peta

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela coNTRATADA comterceiros, ainda que víncurados à execução do presente,;;;;;; contrato, bem como por quarquer

::iff:r;,X::i"rceiros 
em decorrência de ato da coNrRAr;;A, de seus empregador, p."poito,

m) comunicar' por escrito, à C.NTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões dasua desconformidade com as especificações contidas neste i".,no a" Referência, no instrumentoconvocatório ou na proposta ãprêsentada.
n) Proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS
dentrodas normar 

" -náiçã"ri"rt" rait"l. ' possam cumprir suas obrigações

cúUsULA Ix - REsPoÍ{sABII-IDADE sotIDÁRIA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor púbrico oDArR JosÉ rrRRetna DE L|MA CpF Ne857.956.159-00 - Assistente em Administração l.
Parágrafo primeiro

A fiscalização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da ..NTRATADA,inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resurtante de imperfeiçôestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabiridade daAdministração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Ne g.666, de1993.
Parágrafo Segundo
o representante da Administração anotará êm registro próprio todas as ocorrências relacionadascom a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envorvidos, determinando o que for necessário à regurarização das farhas ou defeitásobservados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis

Município de Santa Maria do Oeste
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cúusurA x - sANçÕEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrâtiva, nos termos da Lei Np g.666, de 1993 e da Lei Ne 10.520, de zooz, a
CONTRATADA que:
a) Pela inexecução total ou parciar das obrigações assumidas e pero 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 previstas no art. g7 da Lei Ne
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, íalhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer decraração farsa ou cometer fraude fiscar.
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuí2o da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:
al Advêrtência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

5Cç

*âfi-,* ffil-
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Também fica sujeita às penalidades do
a) Tenha sofrido condenação definitiva
de quaisquer tributos;

b) Multa moratória de o,5oÁ (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, ate o ltmite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de 1,oo/o (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, nocaso de inexecução total do objêto;
d) Em caso de inexecução parciar, a murta compensatória, no mesmo percentuar do subitem acima,será aplicada de forma proporcional à obrigação in.dl;pi;;; "
e) suspensão de ricitar ê impedimento de contratar com o órgão, entioade ou unidade administrâtivapela quar a Administração púbrica opera e atua concretamente, pero pra20 de até dois anos;fl.lmpedimento de licitar e contratar com a Administração vrniiif.r;g) Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contr",ur.o, . aárín,stração pública, enquantoperdurarem ôs motivos determinantes da punição 

"r; o;;;;;; promovida a reabiritação perantea própria autoridade que apricou a penaridade, que será.on."did. sempre que a coNTRATADAressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Segundo

art. 87, tlte tV da Lei Ns 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
cl Dêmonstre não possuir idoneidade p"ra .ontratar.ám . lJrini.tr.ç;o em virtude dê atos ilícitospraticados.

Parágrafo Terceiro
A aplicação de quarquer das penaridades previstas rearizar-se-á em processo administrativo queassegurará o contraditório e a ampra defesa à coNTRÁTADA, observando-se o procedimento previstona Lei Ns 8.666, de 1993, e subsidiariamente ê Lei Ne 9.784, de 1919.
Parágrafo Quarto
A autoridade competente, na âplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condutado infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da .,NTRATADA,levando em consideração todos os atos cerebrados.o.. õoltrnATANTE, bem como o danocausado à Administrãção, observando o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Quinto
A aplicação das sanções administÍativâs não exclui a responsabilização dô licitante por eventuaisperdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - pR.
Parágrafo Sexto
As sanções administrativas prêvistâs nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominações
impostas pela Lei Ne 8.666/93 ê suas alterações.

CúUSUTA xI - CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais arto padrão de ética durante todo o processo
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Parágrafo único
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
e) "prática coÍrupta": oferecer, dar, receber ou soricitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de infruenciar a ação de servidor púbrico no processo de ricitação ou na
execução de contrato;

r{h]I,ÉzaM I}:&"H.Dos^Nbs ÊÉi.ablxB
ttNttoT22rírr! IÚ.à)àÍr
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oscAR DELGADO/PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo penaNÁ
CNpJ: 95.684.544 t0}0t _26

Rua Josc de Fmnça pereira, n" l0 - CEp.: 85.230{00_ Fone/Fax: (0 42) 3644_1359

MARTA TEREZTNHÁ ^r'ro@d. 
ronà

DosANros +:l11ii',,1f1i"".
SENFF1072226459 lENrFr72226.re34

34 Dádo'r022.0e 1ó
I I :S6nO {1,00,

TEREZA PNEUS TTDA

CONTRATADA

b) "prática fraudurente": a farsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar oprocesso de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática corusiva": esquematizar ou estaberecer um acordo entre dois ou mais ricitântes, com ou
:"#"i,:i"i#Hl':i;::ffi:r,iii":s ou prepostos a"i"a"li'i"a",.' 

'o'"a' ",ou"i".". i.."*,
d) "prática coercitíva,,: causâr di
sua propriedade, visanao inrtullo-,l: 

t-T^*:1'.::'*: dano' direta ou indiretâmente, às pessoas ou
execução do contrato. 

enclar sua participação em um processo licitatório o, 
"t"ta, 

a

ê) "prática obstrutiva,,: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazerdeclarações falsas aos representantes do organismo fin.nc"iro Lrrttilateral, com o objetivo deimpedir materiatmente a apuraÇão de atega-çôe, d" o;;;;;;;;;r.acima; (ii) atos cuja intenção sêja

iffi:l|,n""'.n,rente 
o exercício ao ãireito a" "-"Lí,rr" rinanceiro muttitateÍat promover

cúusutA x[ - DtspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarce de pitanga/pR., com renúncia de quarquer outro, pâra dirimir asdúvidas ou questões decorrentes deste contrato
E' por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de iguar teor eforma, juntamentê com as testêmunhas abaixo, 0". q* ,ri", i"dos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste pR, 16 de setembro dê 2022.

MARCOS A DE

RG:9.769.34

TESTEMUNHA 1

MI CIO VICE STROHER

3.916.724-7
TESTEMUNHA 2

8
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ÍTIUNICIPIO OE SANTA MARIA OO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ : 95.68il.5,14/0001 -26

RU^ JOSE OE Fa^NçÂ PÉiElRA, Nr 10 - CÊP.: !!.2J0.000 - FOt'lE/f At: (Oa2l !aaa-í23t

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 2!712022

CONTRATANTE: fUUltCíptO 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. OSCAR DEIGADO.

CONTRATADA: TEREZA PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ sob n.p 01.179.914/0001-24, localizada na Rua

Francisco Nunes, ne 432, Bairro Rebouças, Município de Curitiba PR.

OBJETO: "CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA

MANUTENçÃO DA FROTA MUNICIPAT, TINHA [EVE, CAMINHÔES E MAQUINÁRIOS PESADOS, NO

ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PEIO MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

o total do item é de Rs 2u,457,60 (Duzentos e onre mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta

centavos).

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022.

Visência: 75109/2023

PNEU lOOOR2O RADIAL LISO Goodyear L.779,991 71.199,60

8 PNEU 14. 17,5 16 LONAS 1.948,00 19.480,00

1 0,00 287 ,00 2.870,00PNEU 165-70/13

12,00 MALHOTRA 5.398,00 64.776,00PNEU 17,5.25 20 LONAS

20,00 Goodyear 407,00 8.140,00PNEU 205/65 R16

432,OO 5. 184,0012,00 Goodyear27 PNEU 205/70 R15

16,00 Goodyear 2 488,00 39 808,00PNEU RADIAL lOOOR2O BORRACHUDO

21,-.457,60TOTAI.

ItemlNome do produto/serviço Quant 
lMarca

Preço
máximo

Preço máximo
total

47

11 I

hz

lze

lao,oo

l1o,oo lror"rrnne'.
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1910912022 0829 PreÍeitura Municipal de Sânta l\raria do Oeste

ESTADO DO PARA\Á
PREFEÍTURA. 1!IUNICIP-{L DE S-{NTA \{ARIA DO OES'TE

LICITAÇÃO
E\TRATO DO CO\-TR .\TO 23712022

CONTRÀTANTE: MUNICiPIO DE SANTÀ MARIA DO
OE§TE. Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público intemo,
com sede à Rua José de França Pereira no 10, inscrito no CNPJ/MF
sob n" 95.684.544i0001-26, ncstc ato devidamenre Íepresenlado pelo
Prelbito Municipal. Sr. OSCAR DELGADO.
CONTRATADA: TERIZA PNEUS LTDA, inscriro no CNPJ soh
n." 01.179.914/0001-24.localizada ra Rua Francisco Nunes. n.432.
Baino Rebouças, Municipio de Curitiba PR.

OBJETO: .,CONTRAT^ÇAO DE EiIIPRESÂ ESPECIALIZADA
PARÀ FORNECIMENTO DE P\EUS PAR{ MANUTENÇÀO
DA FROTA MU\ICIP^L. LI\H4, I.F\ E, C^I\II\Hí]ES E
MAQUINÁRIOS PESADOS. NO ATE}IDIMENTO DAS
ATIT'ID{DES DESE\\'OI,VIDAS PELO \ILIIICiPIO DE
SÂNTA MARIA DO OESTE PR".

NoN do pódúo/*ó'!o

PNIU IOMR2O RAT}IAL LISO

PNELJ t4 l7 5 t6l.Ott^S I e18.00

PN[U rói,70r] : \-

t: PN[U l?.5-:5 20 [_ONÁS

:6

'NEU 
toi 70 Rr5 Il.rxr

F\fT] R^DIAI IUXJRIO BORR\CIIUü)

O total do item é de R$ 2t1.457,60 (Duzentos e onze mil.
qultrocentos e cinquent, e sete Íeâis e sessenta centâvos).

Datâ de assinatur.: I 6 de setembro de 2022
Vigência: 15,09/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher

Código IdentiÍicador:DCC5A27B

Matéria publicada no Diário OÍicial dos Municípios do Paraná
Írc dia 1910912022. Edição 2607
A verificaçào de aulenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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