
Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.684.5,1410001 -26

Rua Jose de França Pereira, n" l0 - CEP.: 85.2-10-000- Fone/Fax: (M2) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO NE IT2 12022

contrato de compra e venda, que entre si celebram o MUNIcíPlo DE SANTA MARIA DO OESTE - PR e

a empÍesa JOSÉ GOMES PADILHA E CIA LTDA, na forma abaixo. CoNTRATANTE: MUNICíPIO DE

SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa.iurídica de direito público interno, com sede à

Rua José de França Pereira, ne 10, inscrito no CNP.I/MF sob n-o 95.684.544 /000|-26, neste ato

devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR OELGADO, residente e domiciliado

nesta cidade, portador da RG ns 6.296.087-7 SSP/PR, e inscrito no CPF sob ne 701.594.329-87, e

CoNTRATADA: JOSÉ GoMES PADILHA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua

Generoso Karpinski, ns 1348, Baírro Centro, CEP: 85.230{00, na cidade de Santa Maria do Oeste,

Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob ns 02.616.057/0002-26, neste ato representada pelo Sr.

EDsoN CORREA PADILHA, residente e domiciliado à Rua Sete de setembro, ne 190, apto 901, centro

na Cidade de Pitanga, Estado do Paraná, portador da CRG na 5.897.927.9 SSP PR e do CPF ns

838.236.979-00.

CúUSULA I - OBJETO

"AqUISIçÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOTAS E CRECHES MUNICIPAIS DO

MUNICíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE PR, DURANTE O ANO LETIVO", coníorme exigências

descritas no presente EDITAL e TERMo DE RETERÊNCn.

Conforme a seguir

Quant marca Preço

Unit

Preço

total
Item do produto/serviço

isabela 6,00 4.200,00700,0015 BlSColTo SALGADo INTEGRAL acondicionado em embalagem de

olipropileno original do fabricante, livre de umidade e Íragmentos

stranhos, informaçóes do fabricante, informação nutricional, especificação

o produto e data de vencimento estampada na embalagem. Embalagem

e 5OOg. Validade mÍnima de 120 dias da data da entrega.

800,00 Ciafrios 9,00 7.200,00DoCE DE FRUTAS embalagem plásticas com tampa de proteção e lacre

interno contendo 1 kg. Validâde mínima de 120 dias da data de entrega.

16.380,001000 03

0

unibab 5,4645 tocURÍE EMBALAGEM PúsrcA DE l LlTRo lntegral liquido c/ polpa de

utas simples, elaborado â partir de leite reconstituído, polpa de frutâs,

çúcar fermentôs lácteos, contém vitaminas consêrvantes aromatizante,

pessante conservado entre 1 â 10 Braus centiSrados validade mínima

e 24 dias a contar da data de entrega acondicionado em garrafa plástica

lacÍada contendo 1 litro embalado em embalagem apropriada e suas

condiçôes deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da Anvisa

960,00 Santa

clara

4,30 4.128,0041 ITE UHT INTEGRAL embalagem longa vida de 1 litro. Caixa contendo 12

nidades

300,00 Gomes
da

costa

7 ,25 2.175,0062 RDINHA EM CONSERVA, preparada com pescado fresco, limpo

comestivel. Contendoeviscerado, cozido. lmersa em óleo

aproximadamente 420 g de peso liquido drenado

34.083,00AL

CúUSUt.A II .IUNDAMENTAçÃO LEGAL

@

61;t,

/ministério da saúde.
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ESTADo oo pnRaNÁ
CNPJ: 95.684.5214 lOO0l-26

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ns 10.520 de 17 lO7l2O02 e Lei ns

8.666/93, e de acordo com as conclusões do Pregão Eletrônico n,e O'n 12022, aplicando-se ainda, os
princípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusuue ttt - veton
O valor aprovado para o obieto é de RS:|4.0&1,ffi (Trinta e quatro mil e oitênte e três reais),
denominado valor contratual.

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

CúUSULA IV- PAGAMENTo
O pegamento será efetuado 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 objeto, bem como indicação do
número do empenho.
ParágraÍo Segundo
O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento. instituída pela

Portaria 091.12022, de 09 de agosto de 2022.
Perágrafo 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, conforme Decreto Estadual Na 3.330/2008.
ParágraÍo Quarto
Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral 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.

cúUsUI.A v - FoRMA DE PAGAMENTo
O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente
da CoNTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusul-A vt - coNDtçõEs DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues de forma fracionada conforme solicitação da Secretaria de

Administração, a contar da assinatura do contrato no seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ns

309, CEP; 85.230-000, Centro, Santa Maria do Oeste/PR, de 2e à 6a feira, no horário das 8h30mÍn às

11h30h e das 13h30min às 17h00min.

Dotaçóes

Exercício da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

ftatureza da
hespesa

Grupo da fonte

2022 1460 08.002.1 2.361.í 201.2035 134 B.S.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2022 í 590 08.002.1 2.365. 1 20í.2039 134 B.S.SO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio

2022 1750 08.003.1 2.366.1 201.2040 134 IS.3.SO.SZ.OO.OO Do Exercício
1830 08.003.1 2.367.1 201.2041 134 B.S.SO.aZ.OO.OO Do ExercÍcio

Rua Josc dc França Pereir4 n' l0 - CEP.: 85.23G0ff)- Fone/Fax: (042) 3644-1159

-)
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ESTADO DO PARANÁ
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Rua Jose de França Pereira, n' l0 - CEP.: E5.23G000- Fone/Fax: (M2\ 3644-1159

ParágÍafo Primeiro
Os pÍodutos dêscritos no itêm entêÍior deveÍão estaÍ em total ecordo com as exigências do ANEXo
ll do Termo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,

embalagem, 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

eventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto é em até 5 (cinco) dias
úteis.
Parágrafo Terceiro
Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a

operação de transporte de carga e descarga.

ParágreÍo Quarto
Caso os produtos não seiam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal 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 pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto
Os produtos serão recebidos pÍovisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

ParágraÍo Sexto
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificâções constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notificada a

CONTRATAOA no prazo de até 05 (cinco) dias, da data da entrega.
ParágraÍo Setimo
Caso se.iam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificaçôes constantes

no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias

a contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à

retirada dos produtos reieitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a

CONTRATANTE.

ParágraÍo Oitavo
Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a veriÍicação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação

mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de Contabilidade.

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 definitivo no dia do esgotamento

do prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
ParágraÍo Décimo Primêíro
Se a entrega e/ou a substituição dos produtos não forem realizadas no prazo estipulado, a

CONTRATADA estará su.jeita às sanções previstas no

ParágraÍo Décimo Segundo

dital e no contato.

J

Município de Santa Maria do Oeste
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.684.521410001 -26

Rua Jose de França Pereira. n' l0 - CEP.: 85.230.000- Fone/Fax: (M2) 36,14- 1359

lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito.
Parágrafo Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,
sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
ParátraÍo Décimo Quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

CúUSUTA vII . oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:

a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, 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 eventuais 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 edital, haja vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio

aviso.
dl Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital,
mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na iníormação do modelo de referência não isentam a CONTRATADA da

entrega do produto em conformidade com as características do edital, nem são motivos para

cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é a verificação e o

atendimento às características do produto.

e) Assumir integrâl responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que

seja a causa.

fl Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo de

Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.
g) Assegurar que os produtos estejam embalados 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 êntrega do objeto contratado.
i) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.

i) Mãnter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação

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 total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a

CONTRATANTE.

m) Comunicar à Administração, poÍ escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de

prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento Convocatório.

o) Os casos excepcionais serão avaliados pela CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.

4

pf Operar como uma organização compl ndente
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q) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização 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.
- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte do

equipamento e materiais, bem como de deslocamento de peças e pessoal 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
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.

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 legais pertinentes, tais como trabalhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica;

encargos sociaís, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais 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 deliberar a respeito, toda e qualquer

situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presênte licitação.

v) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

assunto de interesse do CoNTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da

execução do ob.jeto deste Contrato.
ParágraÍo Único

cúUsUtA VIII . oBRIGAçÔES DA GoNTRATANTE

A CONTRATANTE obrlga-se à:

a) Efetuar o pagamento à coNTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.

b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a
solicita r.

c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especiíicações, prazos e demais

condições.
d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade

da CoNTRATADA, podendo rejeitáJos, mediante justificativa.

e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.

Íl Receber o obieto 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 deslgnada 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 conÍormidade dos produtos recebidos

provisoriamente com as especificações constantes o de Referência, edital e propostâ, para

fins de aceitação e recebimento definitivo.

@)
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cúusuu rx - nrspoNsABrLIDADE souoÁnte
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público losé Ferreira de Lima CPF ne

857.956.159-00 - Assistente em Administração L

ParágraÍo Primeiro
A fiscalização de que trata 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 8.666, de

1993.

ParágraÍo Segundo
O representante da Administração anotará em re8istro 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

cabíveis.

cúusut-A x - sANçÕEs ADM|NtsrRATrvAs
Comete infração administrativa, nos termos da Lei N-o 8.666, de 1993 e da Lei Ne 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 sançôes previstas no art.87 da Lei Np

8.566/93.
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 objeto

adquirido, comport
ParágÍafo Primeiro

6

ar-se de modo inidô fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

i) Releitar 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.
j) 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, produtos 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.
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 CONTRATADAS possam cumprir suas obrigações

dentro das normas e condições deste Edital.

@
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A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará su.ieita,

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 10% ldez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no

caso de inexecução totãl do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 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 Administreção Pública operâ e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municípal;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes 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 sujeita às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei Ne 8.666, de 1993, a CoNTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude Íiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dâ licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade pâra contrâter 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 8.656, de 1993, e subsidiariamente a Lei Ne 9.784, de 1999.

ParágraÍo Quarto
A autoridade competente, na aplicação das sançôes, 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 Celêbrados 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.

ParágraÍo Sexto

As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações
impostas pela Lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

cúusuLA xr - 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 alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do obieto contratual.
Parágrafo Único

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

{-»

7
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CNPJ: 95.684.5,14 10001 -26

Rua Jose de t'rança Pereira. n" l0 - CEP.: 85.23GO00- Fonc/Fax: (M2\ 1644-1359

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na

execução de contrato;
b) "prática Íraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o ob,ietivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre doas 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 Índiretamente, às pessoas ou

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

execução do contrato.
el "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de

impedir materialmente a apuração de alegaçôes de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover

inspeção.

cúusulÁ x[ - DlsPosrçÔEs FrNArs

Fica eleito o Foro da Comarca de Pitanga/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimiÍ as

dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrãto em 03 (três) vias de igual teor e

forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste PR,22 de novembro de 2022.

OSCAR LGADO JOSÉ G ILHA E CIA DA

PREFEI oDo UNICÍPIO /CONTRATANTE CONTRATADA

M E LIMA M ICIO VICENTE STROHER

RG:9. -ó G:3.9L6.724-7

TESTE HA1 TESTEMUNHA 2

,4
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MUNtcrpro DE sANTA MARra Do oESTE - ESTADo oo pARANÁ

CNPJ: 95-684.5i|'r/0001 -26

RUA JOsE DE FRÂNÇÂ PERETRÂ, nr rO - cÊP.: la.23O-000 ' FollE/FÂI: (042) !caa't2!t

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 312/2022

CoNTRATANTE: tvtUtrttCÍptO 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 np 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DEIGADO.

CoNTRATADA: JOSÉ GOMES PADIIHA E CIA LTDÀ inscrita no CNPJ sob o ne: 02.516.057/0002-26, situada

na Rua Generoso Karpinski, ne 1348, Centro, Santa Maria do Oeste PR.

OBJETO: "AQUISIçÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOIÁS E CRECHES MUNICIPAIS DO

MUNICíHO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, DURANTE O ANO IETIVO".

O total do item é de RS 34.083,@ (Trinta e quetÍo mil e oitenta e tÍês reais).

Data de assinatura: 22 de novembro de 2022
vigêncie: 2LltL/2O23

''2

isabela 6,00 4.200,0015 BISCOITO SALGADO INTEGRAL acondicionado em embalagem de polipropilenol

originâl do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, informações dol

fabricante, informação nutricional, especificação do produto e data de
vencimento estampada na embalagem. Embalagem de 5009. Validade mínima de

120 dias da data da entrega.

700,00

Ciafrios 9,00 7.200,0033 DOCE DE FRUTAS embalagem plásticas com tampa de proteção e lacre inteÍn
contendo 1 kg. Validade mínima de 120 dias da data de entrega.

ofloo,oo

45 |oGURTE EMBATAGEM PúST|CA DE 1 LTTRO lntegral liquido c/ polpa de fruta
simples, elaborado a partir de leite reconstituído, polpa de frutas, açúca

fermentos lácteos, contém vitaminas conservantes aromatizante, espessa

conservado entre 1 a 10 graus centigrados validade mínimâ de 24 dias a conta
da data de entrega acondicionado em garrafa plástica lacrada contendo 1l
embalado em embalagem apropriâdâ e suas condiçôes dêverão estaÍdea
com a resolução 273/05 da Anvisa /ministério da saúde.

.000,0 unibaby 5,46 16.380,00

47 LEITE UHT INTEGRAI embalagem longa vida de l litÍo. Caixa contendo 12

unidades.

ls

I

60,00 Santa

clara

4,30 4.128,00

SARDINHA EM CONSERVA, preparada com pescado fresco, limpo eviscerado,l30o
cozido. lmersa em óleo comestívê|. Contendo aproximadamente 420 I de pesol

liquido drenado. I

00 Gomes

da costa

7 ,25 2.715,OO

TOTAL 34.083,00

Nome do produto/serviço

louant

marca Preço
Unit

tota
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ESTADO DO PARÁNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
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LrctTAÇiO
EXTRATO DO COi\TRATO 3I2I2O:2

Co\TRATANTE: MU\lcÍPro DE SANTA VARIA Do oEsrE, Esrado do paraná. pessoa juridica de direiro públrco inremo. com sede à Rua

*:1tt;Tltffit': n' r0. inscrito o CNPTMF sou n'ss rsr.saalúãi-26, n".t. uro d"riã",n;;;;p;;;;ia'aio"pero rrer"ito Municipar. sr.

f.iffâtr:|rj,:.,If:ffi:Illi:* E crÂ LrDÁ, inscrira no cNpJ sob o no: 02.616.057t0002_26. situada na Rua ceneroso Karpinski,

oBJETo: "AQUlsIÇÃo DE ITERf,NDA EscoLAR PAR4. ATENDER As EscoI-Âs E cRECHEs ]tu\rcrpAls Do MUNIcÍpIo DESA\TA MÀRIÀ DO OESTE P& DURAIiTE O ÀNO LETIVO".

t5 .ú cob.Lg.o dc potipropit.m orisiEt & f.bnor. li!Í dc mi&d.. rBsmnr6
Bm.hc. úfomúçô.s ô fônc.ít , infoú.çro nu ,on l.6p<iÂc!{l. do |'rcd4o . {bl, & vfti@io 6r.ip!á! d .db.l.s.m
E bll.em .L 500e. V.lid,.r rhim & l2O dis!t dÍ. ô @!rÉgâ

BISCOITíJ SÀLGÂDO INTEGRAL aondicon do

DOCE OE FnUTÁ§ .nb!,agcm dálrics mm túna d. p.ôÉC. c lúrc inLmo onlcírto I lg Valid:dc úinim dc t:O di$ d! rrrh d.

t.srár Uqüido c, polpú d. 6úas sinlPlc. .tâborto a pann dc t.,i. rccoBtituido.
polÉ rL Í ô. aü.Í í.116l.6 t&G.6_ .dÉn v .m,É coMrê eúrial.. 6C6É.r. .lll1§.& dlll I . t0

v.lid&t minitu r,. 2.t dir I @nEr d. d.r d. oE gr .6*ticdE!o .m g@fa ptiíio lrÉdá cd!...b I tn o .mbalado m
apropn..h c íN @6diçô6 da.rÀ. 6l!r d. r@rdo om à Estu{Ào 2?l/0j rtà Anvi$ /hiài.Ério dã sjd.

rocuRTÉ EMB,{I{GEM ptÁsflc\ DE I LtrRo tn

LEITF UHÍ INÍEOR^L cÊb.l.g.ú longá vid. d. I tnro C.irr @.@.d, ,t unidÍtê! l.i0

^. 
p,.r",rd. * perio Ée. tiníD ai$...do, @róJ. tfte .n óló m4riv.tsÀRDtfiHA !:M CONSf.RV

qnrnEd.enl. ,Í20 I d. pc$ hqudo drq.do.
t:
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O total do item é de RS 34.083,00 (Trint, e qurrro mil e oiaenta e três re.is).

Drtâ de rssinatuta: 22 de novembro de 2022.
Vigêtrcia: 2lll I /2023


