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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 303/2022

PROCESSO LtC|TATóRtO Ne tsol2022
PREGÃo ELETRôNtco Ne 075/2022

contrato de compra e venda, que entre si celebram o MuNrcípro DE SANTA MAR|A Do oEsrE - pR e
A EMPTESA GEOVANI ROSA DE FARIAS, NA fOrMA AbAiXO. CONTRATANTE: UUruICíPIO DE SANTA
MARIA Do oEsrE, Estado do Paraná, pessoa.jurídica de direito púbrico interno, com sede à Rua Jose
dê França Pereira, ne 10, inscrito no cNpJ/[/F sob ne 95,6g4.544 /oooL-26, neste ato devidamênte
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. oscAR DEL6ADo, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da cl/RG ne 6.296.081-7 ssp/pR, e inscrito no cpF/rúF sob ne 701.594.329-87, e
CoNTRATADA: GEovANt RosA DE FARtAs, pessoa jurídica de direto privado, com sede na Av. xv de
Novembro, n-o 1524, sala 01, Bairro vista Alegre, cEp:85.340-ooo, na cidade de Rio Bonito do rguaçu,
Estado do PAraná, inscrito no cNpJ/MF sob ne 28.376.718/0001-04, neste atô representada p;lo ir.
GEovANl RosA DE FARtAs, residente e domiciliado na Av. xv de Novembro, Ns 1524 sala 01, na
cidade de Rio Bonito do lguaçu, Estâdo do paraná, portador da ctlRG ns 10.784.726-0 e do cpF/MF
ns 096.006.949-66.

CúUSULA I - oBJEÍo
"AqUISIçÃO DE UNIFORME PARA OS IÍITEGRANTES DA BANDA MUNICIPAI., ATENDENDO A
SOTICITAçÃO DA SECRETARIA MUNICIPAT DE CULTURA ESPORTE E TAZER DO MUNICíPIO DE SANTA
MARIA Do oEsrE PR", conforme exigências descritas no presente EDTTAL ê TERMo DE
REFERÊNCIA.
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CNPJ: 95.684.5214/000 I -26

Rua Jose de França Pereira, n' l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (0421 1644-1359

cúusuu rr - TuruDAMENTAçÃo rEGAt
o presente contrato está sendo firmado com fundamento nâ Lei ns10.s2o de L7/07/2ctr,Z e Lei ne
8 666/93, e de acordo com as conclusões do pregão Eletrônico n,er/(/(xl2oz2, aplicando-se ainda, os
princípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusutA It - vAtoR
o valor aprovado para o objeto é de R5 2o.88o,oo (vinte mil, oitocentos e oitenta Íeaisl,
denominado valor contratual.

Parágrafo Único
Os pagamentos
dos recursos das

decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
seguintes dota orçamentárias

cúUSULA Iv - PAGAMET{To
o pagamento será eíetuado em até 30 (trintal dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos
produtos.
Parágraío Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao ob.ieto, bem como indicação do
número do empenho.
Parágrafo Segundo
O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento. instituída pela
Portariâ Ne 09U2022, 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 Estaduâl Ne 3.330/2OOg.
Parágrafo Quarto
caso a CoNTRATADA esteja em débito ou âpresente alguma irregularidade cadastrar junto à
sêcretaria de Fazenda do lVlunicípio de santâ Maria do oeste pR, os respêctivos empenhos em seu
nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

cúUsUtA v - FoRMA DE PAGAMENTo
O pagamento mencionado na cláusula anterior será efêtuado atraves de depósito em conta corrente
da CONTRATADA, sendo yedada a emissão de boleto ou título pelâ mesma.

cúusul vt - coNDtçÕEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser êntregues até 30 (Trinta) dias, a contar da assinatura do contrato no
seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ns 309, Cep; 85.230{OO, Centro, Santa Maria do
oeste/PR, de 2ê à 6e feira, no horário das 8h30min às 11h30h e das 13h3omin às 17hoomin.
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.54410001-26

Rua Jose de França Pereira, n" t0 - CEp.: 8j.2j0-000- FonelFax: í042) 3644-13S9

Perágrafo Primeiro
os produtos descritos no item anterior deverão estar em total acordo com as exigências do ANEXO
ll do Termo dê RefêÍênciâ.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da GoNTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem âté o
local de destino, incrusive as despesas de devorução do materiar entregue em desacordo ou com
eventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto e em até 15 (quinze)
dias úteis.
Parágrafo Terceiro
Entregâr os produtos devidamentê embalados, de forma a não serem danificados durante a
operação de transporte de carga e descarga.
ParágraÍo Quarto
caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designado
iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, exc"iuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja iustificado e aceito pelo CONTRATANTE.
Parágrafo quinto
os produtos serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pero responsáver pero
acompanhamento e fiscarização do contrato, para efeito de postêrior verificação de sua
conÍormidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
Parágrafo Sexto
os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notificada a
CONTRATADA no prazo de até OS (cinco) dias, da data da entrega.
Parágraío Sétimo
Caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificaçôes constantes
no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no piazo de até 15 (quinze)
diâs a contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, incrusive das deipesas
referentes à retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da apricação das penaridades e sem ônus para
a CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo
os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 1s (quinze) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da quaridade e quantidade do materiar e consequente aceitação
mêdiante assinatura e aprêsentação da Nota Fiscal ao Departamento de Contabilidadê.
Pârágrafo Nono
Na hipótese dê a verificação a que se refere o item antêrior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

"rgot"In"ntodo prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsa bilidad e da coNTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorrête execução do contrato.
Parágrafo Décimo primeiro

se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prazo estipurado, â
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.
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ParágÍaÍo Décimo Segundo
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNPJ: 95.684.54410001-26

Rua Jose de França Pereira, n. l0 - CEp.: 85.230{00- FoneÀax: (0 42\ 3&4_1359

lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garêntirá 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 acêitação.
Parágrafo Oécimo quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

cúusutA v[ - oBRtcAçÕEs DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) AÍcar com todo e quarquer custos decorrentes de manuseio, embaragem, transportes, fretes,
seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as
despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuâis defeitos de fabricação.
b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo
de Referência.
c) observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente às
características do êditar, haja vista que o fabricante pode arterar seus produtos e moderàs sem prévio
aviso.
d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as carãcterísticas do edital,
mêsmo quê este seja difêrente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a coNTRATADA da
entrega do produto em conformidade com as características do editar, nem são motivos para
cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da C0NTRATADA é a verificação e oatendimento às caracterÍsticas do produto.
e) Assumir integral responsabiridade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer que
seja a causa.
í) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo de
Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentâda.g) Assegurar que os produtos estejam embaradoi adequadamente, para que não sofram danos
durante o transporte ou armazenamento.
h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,
necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
i) cumprir todas as orientaçõês do coNTRATANTE, dêntro dos prazos estaberecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condiçôes 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 presente
produto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totar ou em parte, oobjeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a
CONTRATANTE.

m) comunicar à Administração, 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 habiritação e quarificação exigidas êm rnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avaliados pera coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
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q) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CoNTRATANTE para âcompanhamento da
execução do contrato. A existência da Íiscarização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade dâ CONTRATAOA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o perÍodo da garantia, os custos rerativos ao desrocamento, para transporte do produto,
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 responsabiridade da mesma, observada às normas de segurança do trabarho e de
trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
rl Responder civil e criminarmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de doro ou culpa, na entÍega do objeto
da prêsente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsa bilidade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do
objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legâis pertinentes, tais como trabalhistas,
inclusivê no que se refere às normas de segurança no trabarho e previstas na regisração específica;
encârgos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente ricitação, por mais especiâis que sejam e mesmo que não mencionadas
no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.
t) comunicar ao fiscal do contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à
Administração.
u) comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deriberar a respeito, toda e quarquer
situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presentê licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de responsabiridade civir, penar e administrativa, sobre todo e quarquer
assunto de interesse do coNTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste Contrato.
Parágrafo único
6arantia dos Produtos:
a) O período de garantia é de no mínimo 03 meses.
b) A gãrantia dos equipamentos deverá ser decrarada na proposta e passará a contar a partir do
Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúusurA v - oBRtGAçÕEs 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 escrarecimentos, e demais informações que esta venha a
solicitar.
c) Exigir o cumprimênto do obieto desta ricitação, segundo suas especificações, prazos e demais
condições.
d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua quaridade, sem pre.iuízo da responsabiridade
da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
Íl Receber o objeto e conferir ãs 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 característicâs pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das característicâs dos itens fornecidos, por meio da comissão de
Recebimento dêsignada ou servidor, somentê atestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega totar, fier e correta do obieto contratado, ou de parte da entrega a que se
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referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com âs especificações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas perã coNTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamênte justíficados e aceitos pera coNTRATANTE.
j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, pâra que seja substituído, reparado ou corrigido.
k) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA,

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pera CoNTRATADA com
terceiros, ainda que vincurados à execução do presente Termo de contrato, bem como por quarquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da C0NTRATADA, de seus empregador, pr"poito,
ou subordinados.
m) comunicar, por escrito, à CoNTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da
sua desconformidade com as especificaçôes contidas neste Termo de Referência, no instrumento
convocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as facilidadês para que as CoNTRATADAS possam cumprir suas obrigaçõês
dentro das normas e condições deste Edital.

cúUSULA Ix - RESPoNSABILIDADE souDÁRIA
Ficam designados como fiscais de contrâto o servidor público xxxx- Assistente em Administração l.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que trata êste item não exclui nem reduz a responsabilidade da GONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resurtante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabiridade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei No 8.666, de
1993.

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

cúusuLA x - sANçÕES ADMtNtsTRATtvAS
comete infração administrativa, nos termos da Lei Ns g.666, de 1993 e da Lei Ns 10.s2o, de 2002, a
CONTRATADA que:
a) Pela inexecução totar ou parciar das obrigações assumidas e pero descumprimento das normas e
legislações pertinentes à execução do contrato, o município de santa Maria do oestê, poderá, ainda,garantida a prévia deÍesa, apricar à empresa CoNTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Ne
8.666/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusar injustificadamente a assinar o contrato, farhar ou fraudar no fornecimento oo ou;eio
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer decraração farsa ou cometer fraude fiscar.
Parátraío Primeiro
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A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará su1eita,
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 in.iustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de ro% ldez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no
caso de inêxecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mêsmo percentual 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;
f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, enquanto
perdurarem os motivos detêrminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CoNTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Segundo
Também fica sujêita às penalidades do art. 87, Ir e rv da Lêi Ne 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenação deÍinitiva por praticar, por meio dolosos, Íraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

PâÍágÍaío Terceiro
A aplicação de qualquer das penaridades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurãrá 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 apricação das sanções, revará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressôes por parte da CoNTRATADA,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CoNTRATANTE, bem como o dano
causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Quinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais
perdas ou danos causados ao MunicÍpio de Santa Maria do Oeste _ pR.

Parágrafo Sêxto
As sanções administrativas previstas nesta cláusulâ serão aplicadas sem prejuízo das cominaçóes
impostas pela Lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

cúusuLA xt - coNDurA DE pREvENçÃo DE FRAUDE E coRRUpçÃo
os licitantes dêvem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratâção, 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 seguintes práticâs;

or-'ro
il
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paneNÁ
CNPJ: 95.684.5214 l000t -26

Ruâ Jose de Françâ Pereira" n' l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (04 213644-t35g

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 Íarsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrãto;
c) "píática 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 ob.ietivo de
impedir materialmente a apuração de aregações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral proaor"|.
inspeção.

cúusurA x[ - otspostçÕEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga/pR., com renúncia de quarquer ôutro, parâ dirimir as
dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de iguar teor e
forma, iuntamente com as testêmunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

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

oscrÇ#ceoo
PREFEITO OO MUNICíPIO /CONTRATANTE'1..

GEOVÂXIROSÂ OE FÀR ÂS
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GEOVANI ROSA DE FARIAS
CONTRATADA:

CIO VICENTE STROHER

G:3.976.724-7
TESTEMUNHA 2

MARCO

RG:9.769 49-8
TESTEMUNHA 1

to E LIMA

OEOVÀI ROSÂ DE FÂRIAS f
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MUNtctpto DE sANTA MARTA Do oESTE _ ESÍADo Do pARANÁ

CNPJ: 95.684.544/OOOí -26

RUÂ JOSE OE FRANçÂ PERÉIRA, N' 1O . CEP ,r.230.000 , Fo N E/FA t: lOt2 ) 3aaa.1?3!

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 303/2022

CoNTRATANTE: MUNIcÍPlo DE SANTA MARIA Do oEsrE, 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 g5.5g4.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo prefeito Municiper, sr, oscAR DEtGADo.

CONTRATADA: GEOVANI RosA DE FARIAS, inscrita no CNPJ sob o Ne 28.376.71810001-14, situada na Av. XV
de Novembro, Ns 1524, Sala 01 Bairro Vista Alegre, Rio Bonito do tguaçu pR.

OBJETO: "AQUISIçÃO DE UNIFORME PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ATENDENDO A
soLlclrAçÃo DA SECRETARIA MUNtctPAL DE cuLTURA EspoRTE E tAzER Do MUNtcípto DE SANTA MARTA
DO OESTE PR".

1) GEovANl RosA DE FARtAs, inscrita no cNpJ sob o Ne 28.376.718/0001-14, situada na Av. xv de
Novembro, Ne 1524, Sala 01 Bairro vista Alegre, Rio Bonito do tguaçu pR, neste ato representado
pelo sr. GEoVANI RosA D FAR|AS portador do RG ns to.7g4.726-o ssp pR e inscrito no cpF ne
096.006.949-66.

O total do item é de R$ 20.880,00 (Vinte mil, oitocentos e oitenta reais).

Data de assinatura:03 de novembro de 2022.
Vigência: 02/7112023

1 ISA MODELO UNISSEX EM MICROFIBRA LEVE, COR BRANCA, MANGAS
IONGAS, COLARINHO, SOLSO LAOO ESQUERDO COM SILK DO BRASÃO DA
BANDA.

MISA SOCIAL - TAMANHO . QUANTIDADE
L2lO7 - L6/O3 - p/04 - M/04 - G1O - GG/05 - G2/O1G3l0r

30,00 Bei.ia

Flor
777 3.522,

PATO PAR DE SAPATOS MOCASSIM COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE.

6l0L - 32l1r - 3s107 - 36/04 -37 /o2 -38107 - 4O/Os _ 47/O4 - 42/0s.

URO SINTÉTCO.
00 ua 3.699

3 RNO MAESTRO CONJUNTO COMPOSTO DE PALET'E CALÇA EM OXFORD,
100% poLtESTER, coR FtRME, ótrwl euerrolot, NA coR PRETA. CALçA coM

PER DIANTEIRO, CÓS, PASSANTES, 2 BOLsOS FACA LATERAL, ELASTICO NA
PARÍE TRASEIRA. BLAZER FORRADO, DOIS BOLSOS DIANTEIROS, FECHAMENTO

TRAVES DE BOTÃO MILITAR DOURADOS. ACOMPANHA CAPA PARA
RMAZENAMENTO.

BLAZER/PALETÓ . TAMANHO . QUANTIDADE
72107 - 16103 - plls - M/04 - G/10 - GG l\s - G2lO7 G3/07

72/OL - 76/03 - pl14 - M/Os - G/10 - Gclos - G2/Or - G3/0t
LÇAS. TAMANHO - QUANTIDADE

30,00 Beija

Flor
455 13.659,

20

do produtolseÍviço
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041111202216.03 Prefêitura Municipalde Santê Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
PRXFEITURA, MUh-ICPÀL DE S.A,NT_{ N!.{RIA DO OESTE

vlt

LICITAÇÀO
EXTRATO DO COr"TnÂTO 303/2022

coNTRÀTANTE: MUNIcÍPIo DE sÂNTA MARIA Do oESTE, Estado do Paraná, pessoajuridica de direiro público intemo, com sede à Rua
José de França Pereira n' 10. inscrito no CNPJ/MF sob n.95.684.544/0001-26, neste ato dcviãamente represenh;o pelo prefeito Municipal, Sr.
OSCAR DELGADO.
CONTRATADÀ: GEOVANI RosA DE FÀRIAS. inscritâ no CNPJ sob o N" 28.3?6.718/0001- t,1, situadâ na Av. xV de Novembro. N" t524, Sata0l Bairro Vista Alegre, Rio Boniro do Iguaçu pR.

oBJETo: "AQUrslÇÁo DE UNIFORUE PARÁ os TNTEGRÂNTES DA BANDA MUNtctpAL, ATENDENDo A soLICITÀÇÃo DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPoRTE E LÀzER Do MUNICipto oe saxrl rrlaRIA Do oESTE pR".
Gf,OVANI ROSA DE FARIAS, inscrita no CNPJ sob o N" 21i.176.718/0001-14, siruada na Av. XV de Novembro, N" t524. Sata 0l Baino Visra
Alegre. Rio Bonito do Iguaçu PR, neste ato representado pelo sr. cEovANI RoSA D FARIAS portadoÍ do RG n" io.;tl.z:r-o ssp pR e inscrito
no CPF n' 096.006.949-66.

O total do item é de RS 20.880,00 (Vinte mil. oitocentos e oitents reaisi

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher

Código IdentiÍicador:4C7A8DCD

Nôft do púúduto/$cúiço

cAMrs^ MoDELO UNTSSIJ( LM M|CROHSI^ LEV!- COR BR^NC^. M^NG^S LONG^S, COL^tlNltô. 8Or§O LA
Eset ERDo coM stLK Do B&As^o DA BANDA.

CAMISA S@I L, iAM^NIIO. QU^NTIDADE

Il/01 - 16,01- P04 - M6a - cl0- cc/05 - G2lr0l ol/01.

s^tÀro p R DE s^p^Tos Moc^sstM coM sol^m ANT|-DEÀR^P^!{rE couRo slNTÉrco
1610l -11/0t,15,0r -16/02t,1?02-38,07-40/05-41,04-4!05

TERNo MÀEsTao coNJlJNTo coMroÍo oE PALET,E c^LC^ EM oxFoRD, tmô1o mLIE§TER. coR F|RME. óTtM^
QUÂÚDÀDF. NA COR PRETA, CAICA COM ZPER DI^NII'XO. COS, PÂSS^NTES. 2 BOI§OS FAC^ LÂTLIAL. NLASÍICO NA

PARTE TRASEIRA, BLAZIER FORRADO. DOIS BOL§OS DIANTEIRO§. TECHÂMENIO  TRAVES DE 8OTÀO MILITÁI
OOUR DOS ACOMP NIrA CAP^ PARA ARMAZENAMENTO,

BLAZERDALETó. TAMANHo, QUANTIDADE

llor - rór'ot - P,05 . Mô4 - Gn0 - cc/oJ - c2/tt cl/ot.
C^LÇAS. TAMANHO. QUANTID^DE

ll/01- I ó^)1 - P,04 - M/05 - G/I0 - C,cOs - c20l -G],Ol.

10.t80.00

lr,.-,ria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Paraná no diaO4ll 2022. Bliçào 2639
A verificaçào dc autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https:/ r,^v\^/.diâriomuhicipal.com.br/âmp/materia/4cTASDcDio3AllukzhcsGK_vpAK2tcR-ornovMSctomiawgxcELl 
KxoikmsogHiuytjdunBxDT 1t1

D.ta de rssinrtürr: 03 de novembro de 2022.
Vigêtrciar 02/l I /2023


