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CONTRATO ADMINISTRATIVO N,9 22L / 2022

PREGÃO ELErRÔN tco N. os2l2o22
PROCESSO N. tt6/2o22

Aos 26 dias do mês de Agosto de 2022, na sede do Município de Santa Maria do Oeste -
Paraná, situada a Rua rose de França pereira, 10, o MuNrcípro DE SANTA MAR|A DO OESTE -
PARANÁ, inscrita no CNpl ne 95.684.54 4/0001,-26, representada neste ato pelo prefeito (a)
Municipal, o (a) Senhor (a) OSCAR DELGADO, estado civil, nacionatidade, portador (â) da
cedula de identidade n.6.296.081'-7, e inscrito (a) no cadastro de pessoas FÍsicas sob o n.
707.594.329-87, residente e domiciliado na cidade de Santa Maria do Oeste _ pr; e do outro
lado a proponente KAro RoDoLFo DA s[-vA ToMAzoNr, inscrita no cNpJ sob n.
42.477.988/0001-17, com sede na Rua principal,235, Vila Guay, na cidade de tbaiti - pR,
representada n€ste ato pelo senhor KAlo RoDotFo DA SILVA ToMAzoNl, brasileiro,
portador da cédula de identidade n. 10.992.01s-6 e inscrito no câdastro de pessoes Físicas
sob o n.092.051.419-76, residente e domiciliado no endereço Rua principal,235, Vila Guay,
rta cidade de lbaiti - PR, nos termos da Lei Fêderal n. 7o.52ol2oo2, Lei comprementar n.
123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei ne g.666/93 e alterações posteriores todos
representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos.
resLrlvêm formalizar o presente contrato, conforme decisão exarada no processo
ad,Írinistrativo supracitado devidamente HoMotoGADA, consoante as seguintes cláusulas e
c0ndições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente Contrâto e a ,,AeUtStçÃO 

DE EeU|PAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA
ATENDER AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DO
coNVÊNro PTATAFORMA+BRAS|L N.e 918892/2021", conformê solicitação, nas quantidades,
torma e condições estabelecidas no Editar em epígraíe e seus Anexos, com o ob.retivo da
aqursição dôs equipamentos adiante arrolados no presente termo contratual.

CLAUSUTA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - o contrato resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração em conformidade com o
artigo 57 da Lei 8.666/1993.
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cúUSULA TERCEIRA . Dos UsUÁRIos Do coNTRATo
3.1 - O contrato será utilizado pelâ Secretariâ Municipal Agricultura.
3.2 - caberá ao usuário do contrato deste MunicÍpio a responsabiridade, após a assinatura,
pelo controle do cumprimento de todas as obrigações rerativas ao fornecimento, incrusive
aplicação das sanções previstas n€ste edital.

cTÁUSULA QUARTA - DAs coNDIçÔEs DE REcEBIMENTo Do oBJETo
4.1 a) - Q_pre:g_rn_qIlr-9_.pÊIê_a-e_nlrega dos equipamentos veÍculos será de no máximo 60
(sessenta) dias, a partir da ordem de compra ou nota de empenho. Os equipamentos poderão
ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referênciâ e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
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prazo fixado pelo fiscâl do contrâto, às custas d
penalidades.

Local de entreqa
Gara ntia MínÍma
e/ou a prevista e

Prefeitura Munici
objeto, podendo
"PREFEITURA MU
Empenho e o nú
pagamento.

â Contrâtadâ, sem prejuízo dâ aplicação de

Prefeitura Municipal de Sãnta N4aria do Oeste pR.

O.equipamento ofertado deve apresentar garantia mínima de 01 (um) ano
m lei, e atender aos requisitos técnicos soricitados no anexo deste editar. A
ipal dê Santa Maria do Oeste - pR se reserva ao direito de inspecionar o

recusá-lo ou solicitar sua substituição. Na Nota Fiscal deverá constar
NICIPAL DE SANTA MARTA DO OESTE-PR, número do processo, da Nota de
mero do Banco e da conta corrente dâ empresa,,, para a êfetivação do

cúusULA QUINTA - DA coNTRATAçÃo
5.1 - As obrigaçôes decorrentes dô fornecimento dos produtos constantes neste contrato
serão firmadas com a prefeitura Municipar, observada as condições estaberecidas neste editar
e no que dispõe o art.62 da Lei n.8.666/1993.
5'2 - A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação enviada pero Departâmento de Licitações, na forma definida por esta
Administração em conformidade com o item 14.3 do edital.
5 3 - o prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, e desde que ocorra motivô justificado e aceito pela Administração.
5 4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar, sub empreitar, ceder ou transferir, totar
ou parcialmente o objeto da presente Iicltação.

CLÁUSULA sExTA - DAs oBRIGAçÔEs DA coNTRATADA
6.1 - Manter durante todo o contrato as condições dê habiritação e quarificação previstas no
Edital, informando ao pregoeiro a ocorrência de quarquer arteração nâs referidas condições;
6.2 - Atender as condições descritas no Anexo I - Termo de Referência e contrato.
6.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condiçóes, de acordo com o disposto no
Editale seus anexos, assim como em sua proposta de preços;
6.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao cômpleto fornecimento do objêto licitado,
incluindo tãxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais
e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas
referentes ao Íornecimento do objeto contratado;
6.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus
empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão,
dolosa ou culposa, de preposto da contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do
fornecimênto do ob.ieto contratado;
6.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçôes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio
assentimento por escrito da Contratante;
6.7 - Em tudo agir sêgundo as diretrizes da Contratante.

cúusurA sÉTtMA - DAs oBRtGAçÕEs DA coNTRATANTE
7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado atraves de
servidores especialmente designados;
7.2 - Vel o recebimento de qualquer produto que considerar ancômpatível com as
especificaçôes aprêsentadas na proposta da Contratada;
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7.3 - Atestâr as notas fiscais e/ou faturas apó
contrato;

s â efetiva entrega dos produtos, objeto deste

7.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido neste contrato;
7 5 - Aplicar à contratada as sãnções âdministrativas reguramentares e contratuais, quendo
necêssário;

7 6 - Prestar as informações e os escrarecimentos que venham a ser soricitados pera
Contratada.

cúusut-A otrAVA - Do pREço E REVtsÃo
8.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual.
8.2 - Extraordinariamente, a contratada, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por
parte deste À/4unicípio, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes âtravés de
solicitação formal à secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a
procedência do pedido, tais como: notas íiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e
componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisÍveis,
ou previsíveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado.
8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (tÍinta) dias a
contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos,
quando solicitâdo pelâ Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço contratado
em vigor.
8.4 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entrê o preço originarmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
8.5 - lndependentem€nte da solicitação de que trata o subitem 9.2, o contratante poderá a
qualquer momento reduzir os prêços contratados, de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.
8.6 - Na ocorrência do preço contratado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
Órgão Gerenciador do contrato notificará a fornecedora com o menor preço ofertado para o
item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificaçôes.
8.7 - Dando-se por infrutífera a negociâçâo de redução dos preços, a comissão de Licitação
formalmente desonerará a fornêcedora em relação ao item e cancelará a sua
co ntratua llza ção, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

cúusuLA NoNA - Do coNTRot-E E FtscALtzAçÃo DA ExEcuçÃo Do coNTRATo
9.1- o acompanhamênto e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratantê, especialmente
designados, na forma dos arts.67 e 73 da Lei ne g.666, de 1993, e do art.6s do Decreto ne
2.271,, de 7997 .

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de ReÍeréncia.
o fiscal ou gêstor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, deverá comunicar à autoridâde responsável para que esta promova a adequação
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contratual à produtividade efetivâmente necessáriã, respeitandô_se os limites de altera ção dosvalores contratuais previstos no § 1s do a rtigo 65 da Lei ne 8.666, de 1993.A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente comdocumento da Contratada que contenh a a relação detalhada dos mesmos, de acordo com
o

oestabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidadesê especificaçôes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de usoO representante da Contratante deve rá promover o registro das ocorrências verificad 45,adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, confo rmeo disposto nos §§ Le e 2e do art.67 da Lei ne 8.666, de 1993
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pelaContratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na leglslação vigente, podendoculminar em rescisão contratual, co nforme disposto nos artigos 77 e g0 da Lêi ne 8.666, de1993.

Fica designado o servidor odair José Ferreira de r-ima, inscrito no cpF/MF ns. 857.956.15g-00,
para exercer a fiscalização e o acompanhamento do ob.ieto da Ata de Registro de preços, nos
termos disciplinados nos art. 58, lll e 67 da Lei federal ns. 8.666/93.

A fiscalização de que trata esta cráusura não excrui nem reduz a r€sponsabiridade dacontratada, incrusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resurtante de
imperfeições técnicas, vÍcios redibitórios, ou emprego de materiar inadequado ou de quaridade
inferior e, na ocorrência desta, não imprica em corràsponsabiridade da contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ne g.666, de 1993.

CúUSULA DÉCIMA - Do PAGAMENTo
10.1 - O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuâdo
mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até 30 {tÍintal dias, contados do
recêbimento dos equipamentos em cada ordem de fornecimentã, após a apresentação da
respectiva documentação Íiscar, devidamente atestadâ pero setor competente, conforme
dispõe o art. 40, inciso XlV, alínea,,a,,, combinado com o art. 73, inciso ll, alínea ,,b,,, da Lei n"
8.666/93 e alterações.
a) A proponente deverá apresentar junto com a Nota fiscar/fatura, a cND Íederar conjunta,
certidão Negativa de Débitos Trabarhista e certificado de Regularidade de situação (cRS)
perante o Fundo de Garantia do Tempô de serviço - FGTS em prena varidade e a cópia da
respectiva nota de empenho.
10.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o
pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o
prâzo para o pagamento a ser contado a partir da datâ da reapresentação do mesmo.
10.3 - Na hipótese de devorução, a nota fiscar/fatura será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condiçôes contratuâis.
l0'4 - Na pendência de riquidação da obrigação financeira em virtude de penaridade ou
inadimplência contratual o varor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da
prestadora.

10.5 - O Município de Santa Maria do Oeste-pR, não pagará, sem que tenha autorização
prévia e formal nenhum compromisso que rhe venha a ser cobrado diretamentê por terceiros,
sejam ou nâo instituiçõês financeiras.
10'6 - os eventuais encargos íinanceiros, processuais e outros, decorrentes da inobserváncia,
pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua excrusiva responsabiridade.
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cúUsUI.Â DÉcIMA PRIMEIRA - DAs PENATIDADEs
11'1- Pela inexecução totar ou parciar das obrigações assumidas, garantida a defesa previa, aAdministração poderá apricar à contratada, arem das sanções previstas nos artigos g6 a gg daLel n. 8.566/1993, no art. 70- da Lei n. .O.S2O/2002 e no art. ge da lnstrução Normativa
37/2009 do Tribunalde Contas do Estado do paraná, as seguintes sançôes:

a) Advertência escrita;
b) Multa;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Santa Maria do Oeste-pR;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública;
e) lmpedimento de licitar e contratar com o Nirunicípio e descredenciamento no

sistema de cadastramento de fôrnecedore s do mu nicipa I

11'z - A advertência escrita será apricada ao contratado quando se tratar de infração reve, ajuízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabiridades
assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possâm acarretar
prejuízos à CONTRAIANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
11.3 - Será aplicada multa nas seguintes condições:
u.3.1 - No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será apricada murta sobre o
valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporçôes:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) - até o 1Oe (décimo) dia de atraso;
b) 1,0% (um por cento) - a partir do 11e (decimo primeiro) dia de atraso, até o

limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial
ou total do objeto.

11.3.2 - No caso de reincidência, será aplicada a multa de 7,e% lum por cento) sobre o valor
da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de atraso, a paÍtir de
quando será conslderada inexecução parcial ou total do objeto.
11.3.3 - A partir do 314 (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s)
produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parciâl do contrato e a Administração
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vante por cento) sobre o
valor total dos produtos não entrêgues, sem prejuízo das demais sançõês previstas no Artigo
7e da Lei Federal ),0.52012002.
11.3.4 - Será configurada a inexecução parcial do ob.ieto na hipótese de descumprimento
parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratuâlmente que comprometam
diretamênte o objeto principal dô contrato;
u.3.5 - será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o
objeto principal;
11.3.6 - No caso de reincidência ou quando a inexecução parciar tambem caracterizar
abandono da execução do contrato, será aplicada â multa de 1,Oo/. ldez por cento) sobrê o
valor da parte inadimplida.
11.3.7 - No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 2oo/ô (vintê por cento) sobre o
valor total do contrato.
11.3.8 - Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem
inexecução total ou parcial do contrâto ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1%
(um por cento) sobre o valor total do contrato,
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11'3'8'2' Em caso de reincidência, será apricada a murta de 10% (dez por cento) sobre o varortotal do contrato.
11.3.9 - A fixação da multa compensatória referidâ nos itens 11.3.r. a 11.3.3, 11.3.6 a 11.3.g e11.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favordâ CONTRATANTE, sendo o dano superior ao pêrcentual referido.
11.3.10 - Quando a proponente não mantive- su, proposta; apresentâr declaração Íalsa;deixar de apresentar documento na fase de sanêamento; ou por infração de quarquer outra
cláusula contratuar não prevista nos subitens anteriores, será apricada murta compensatória ecláusula penal de j,O% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela
proponente, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7_o da Lei
Federal 10.520/2002.
11'3'11 - caberá murta compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o varor totar daproposta ao licitante que se recusar injustificadamênte, após ser considerado ad.iudicatário e
dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de
perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensáo de ricitar e contrâtar com o
Município de Sânta Maria do Oeste-pR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, gârantida a ampla
defesa.

lL'3.12 - caberá murta compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o varor grobar
atualizado do contrato, pera não manutenção das condições de habiritação e quarificação
exigidas no instrumento convocatório;
11.3.13 - A penalidade de murta poderá ser apricada de forma isorada ou cumurativamente
com as demais.
11.3.14 - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da
Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua pubricação no órgão oficial do
Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério
da CONTRATANÍE.

11.3.15 - Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de
processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da
multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa,,, para cobrança judicial.
11'4 - será aplicada a suspensão temporária dê partícipâção em ricitâção e impedimento de
contratar com o Municipio de santa Maria do oeste pR, pelo prazo não superior a 02 (dois)
anos, ao licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas
no contrato.
11.5 - A declaracão de inidoneidade será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação;
b) Apresentar documento falso;
c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar partícipante, por meio de violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

RUA JOSE oE FRAtlÇ^ pÊR€lR^, a!,230_000 _ FOr{E/F^r: í0aZ) 36aa.r23a

d

11.3.8.1. As obrigações às quais se refe re o item 19.3.8. são aquelâs que nào comprometemdiretamente o objeto principal do co ntrato, mas que ferem critérios e condições neleexplicitamente previstos

11. 6 - Ficârá impedido e licitar e cont ratar com o Municío ioedescredenciado no
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem

KAIO

RODOTFO

DA SILVA

TOMAZONI:0
920514197 6

sistema de câdastramento de forneced ores municioa

digrtalpoí(AlO
RODOLFO DÁ SILVA

TOMATONI:0920514
19?6

Dado5 2022.03 26
15.28136 03'00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO OO PARANA



ú\

CNPJ: 95.684.S44l0001 -26

RUA JosÊ oE Fi^tç^ pEiErR^ fotE/F^x: (0.2,36,í.,rt!!

a) Convocado dentro dô prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsâ exigida para o certame,
c) Ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto,
d) Nâo mantiver a proposta,
e) Falhâr ou fraudar na execução do contrato,
0 Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

1l'7 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes
convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de
inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentês.

CúUsUtA DÉcIMA sEGUNDA - Do cANcEI.AMENTo Do PREço coNTRATADo
12.1 - O contrato será cancelâdo, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou
quando não restarem fornecedores contratados e, por iniciativa dos Usuários do contrato
deste Município quando:
a) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de
âjustej
b) os preços contratados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito

prejuÍzo das outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, olicitante que

na negociação;

c) Por razão de interesse público, devidamente motivado.
12,2 - Cancelado o contrato induzirá na convocação do fornecedor com
imediatamente subsequente.

classificação

12.3 - será assegurado o contraditório e a ampra defesa do interessado, no respectivo
processo, no prâzo de 05 (cinco) dias úteis, contados de notificação ou publicação.

cúUSUTA DÉcIMA TERcEIRA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA
13.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente rícitação correrão a cargo do
Usuário do contrato, cu.ios Programâs de Trabarho e Erementos de Despesas constarão nas
respectivas notas de e
estabelecidas neste e

descritas igualmente e

mpênho, contrâto ou documento equivalente, observada as condições
dital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações,
seguir:

C[ÁUsUI-Â DÉcIMA QUARTA - Do PREço coNTRATADo
14.1 - considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de pregão Eletrônico,
tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação da proponente conforme abaixo
especificado, objeto de publicação no Órgão de lmprensa oficial deste município, ficam assim
firmados:

tem do produto/serviço arca Preço máx

KAIO
RODOLFO }L".fl::,
DA srLVA iàll,*,.,".
ToMAZONI:0 f*'""*''
9205141976

Dotações

espesa

rcício da ta da

espesa

2022 1280 7.002.20.608.2001. 1028 4.90.52.00.00 Do Exercicio

MUNICIPIO DE SANÍÀ MARIA OO OESTE - ESTAOO OO PARANÂ

ncional programática de da da fonte

Quant.lunid. ltreço
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RrJ^ JO§E DÉ fR^{ç^ pEiErrA, l. 10. cEp.:,5.230.000 - FôrE'F^X: íôa2t saaa-123!

1 EADEIRA 77 LINHAS CARACTERISTICAS
MINiMAS:

DISTRIBUIDOR DE SEMENTES: COM ROÍOR
ACANALADO HEIICOIDAL, COM REGULAGENS DE

DISTRIBUIçÃO DE SEMENTES: ATRAVÉS D
NDUTOR TELESCÓPIO, PERMITINDO VARIAR SEU

COMPRIMENTO CONFORME O MOVIMENTO DAS
tINHAS,

ASMISSÃO: CÂMBIO EXTERNO, FACILIIANDO
ROCAS DE REGULAGÊNS COM 43 COMBINAÇÔE

TRACAS: DE TRASMISSÃO AUTOMATICA NA
Drsl RtBUtÇÀo DE ADUBO E SEMENTE

ISTRIBUIÇÃO DE ADUEOJ AIRAVÉS DE

M. FIM, COM REVESTIMENTO INTERNO ANTI
DERENTE- I\,4AIOR PRECISÃO E UNIFORMIDADE

EM TODAS AS LINHAS DE PLANTIO

MONTADO NAS LATERAIS,
PROPORCIONANDO CONTATO PERMANENTE COM

DISCO DUPLO ENCONTRADO: 15" X 15.1/2,,, COM
LII\,4PADORES INTERNOS FI TXÍVEIS E fu USTÁVEIS,

REGULADOR DE SEMENTES: VOLANTE PARA
REGULAGEM DA DISTRIBUIçÃO DE SEMENTES,

ESPECTFTCAÇÕES ÍÉCNtCAS:

PAÇAMENTO ENTRE LINHAS (Mtú): 1s8

CAPACIDADE DOS DEPÓSITO5:

EMENTE: LITROS 610; KG 490

DUBO: LITROS 700; KG 780

EM

BERTURA

NO ADU BO.

RODEIRO

LO. PNEUS14.9/13-28

s DE LINHAS:17

URA UTIL (MM): 2844

PESOT 4234

IHAL 00 N 127.000,00 127.000,00

CAP, DE CARGA: 9 TONELADAS;

CAP. DE VOLUME: 14Mr;
M EDIDAS:

ESPESSSURAS MINÍMAS DAS CHAPAS

ASSTS 6,35 N,4 N.4 - ENRIECtDO;

CILINDRO HIDRAULICO DUPLA FUNçÃO
SOBRE CAIXAS INCLUSA5;

PINTURA EPÓXI + TEFLON + PU;

PNEUS DE 4OO MM - 14 LONAS - ARO DE 15,5 POL.

E IXO ÍANDÊM

RETA BASCULANTE H IDRAU LIC

CTERISÍICAs MINíMAS

OMPRIMENTO: 3,60 M
LARGURA: 2,20 M

LTURA: 1,70 M

TERAIS: 2,25 MM;
UNDO: 3,75 MM;

LTA FLUTUAÇÃO

ECt\,1E ST

EEL

1,00 N 2.000,00 2.000,00

KAIO
RoDOLFO :'lsill§,""fl"'
DASTLVA *1i..-.",,,,,,"
TOMAZONT:O r,/ff '*"'."',',',
9205141976 @



,)6a
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iu^ JosE DE FRAraÇ^ pEiEtR^ ||i to. cEp.: FOXE/f^t: t0a2) 3aaa.r2!!

crÁusutA DÉctMA eutNTA _ oA puBUcAçÃo.

15.1 - O extrato do presente contrato será publicado no órgão Oficial do Município.

cúusuu oÉclttA sExrA _ DAs DtspostçÕEs FtNAts
16'1 - Aos casos omissos apricar-se-ão as demais disposiçôes constantes da Lei Federar70.520/2002, do Decreto ne t0.024/2079, na Lei CorpÉm"iiar ne rZ:, de 14 de dezembrode 2006 e, subsidiariamente, a Lei Fedêral a.UOOlna 

" 
rurr.f,"r.çá.r.

cúusurA DÉctMA sÉTtMA - Do FoRo
t7.l - Fica eleito o foro da Comarca de pitangâ, Estado do pâraná, renunciando de qualqueroutro, por mais priviregiado que seja, para processar as questôes resurtantes desta ricitação equê não possam ser dirimidas adm in istrativa mente.

cúusut-A DÉctMA otrAvA - ctAusurA ANT|coRRUpçÃo
18.1. O município adota as práticas de anticorrupçào, devendo:
a) observar e fazer observar em toda gestão do sistema Municipar de Agricurtura, o mais artopadrão de ética. Durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitandopráticas corruptas e fraudulentas:
b) lmpor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de ineregibiridade na forma da
Lei indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pera
gestão.

Para os propósitos deste inciso, definem se as seguintes práticas:
a) Práticas corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de infruenciar a ação de servidor púbrico no desempenho de suas
atividades;
b) Prática fraudulenta: a farsificação ou omissâo de fatos, com o objetivo de infruenciar a
execução dos recursos;
cl Prática colusiva: esguematizar 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 coercitive:causar dano ou ameaça causar dano, direta ou indiretamente, ás pessoas
ou sua propriedade, visando influenciâr sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução de um contrato;
e) Prática obstrutiva: destruir, farsificar, arterar ou ocurtar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas, aos representantes da sRSA, com o objetivo de impedir materiarmente a
fiscalização da execução do recurso.
Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos
órgãos de controle interno e externo todos os documentos, contas e registros comprobatórios
das despesas efetuadas.

KAIO Assinãdo de ro,ma

RoDoLFo l3J3Lãüi'il',^
DASILVA roMAzoNr:oe2ost4

rO U eZOru l :O i]ii s: 2022.08 26

92051 41 97 6 1s:2e:s2 -03'00,

PESO:1.825 (G

OTAL
179.000,00

Santa Maria do Oeste - pR, 26 de Agosto de 2022.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA OO OESTE - ESTÂDO DO PARANA

CNPJ: 95.684.544 tOOO,t -26

fR^rç^ pEiErÂ^. .r.2!o,ooo - FolrE,F^x: io42l !..._r2r.

Contrãtante:

M
O5CARÚTGADO
Prefeitô M unicipal

'Cr. r
Elia ne de Faria Rodrigues
RG: 110465440
CPF: 101.496.506-81

Contratado:
KAIO RODOLFO DA À$inàdô.,eiorha disrrarpô,
SILVA (ÁrosoooLFoDÁ srLVÂ

ToMAzoNt.oe2os 1 4 r e I:I1"):r#::':j:;:,76 oro,r'

KAIO RODOLFO DA SITVA TOMAZONI

Fe rna o Lop

f*e{
s

RG:7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03
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MUNICIPIO OE SANÍA MARIA OO OESTE - ESTAOO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/OOOí -26

RUÂ JO§E 0E FR^dçÂ PERETÂÀ, FONE/FAXr tO.r, 3a.a-r ?!!

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 22L/?r022

úor,rratantei o MuNrcrpro DE SANTA MAR|A DO OESTE, pessoa Jurídica de direito
público inte:no, inscrito no cNpJ do M F sob ne 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de
França Pêreira, 10 - Santa Maria do Oeste - pr, neste ato representado por seu prefeito
municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

Contratadc,: KA|O RODOIFC Drt Sl!.,.,r TO|íAZCNt, inscrita no CNpJ sob n.
42.47L.9881000r-17, com sede na Rua piincipar, 235, vira cuay, na cidade de rbaiti- pR.

OBJETO-: "ÂQUISIçÃO DE EQI.,IP'.MEIITO5 AGNíCC!.As, PARA ATENDER AGRICUTTORES DO
MUN'CíPIC DE SANTA MARIA DO OESTE.CTRA\'ÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N.9
91889212021".

1 MEAOEIRA 7I I.INHAS CARACTERISTI IHAL 1,00 UN 27.000,00 27.000,00
MINiMAS:
DISTRIBUIDOR DE SEMENTES: COI\,I ROT(-IR

IACANALALIO HELICOIDAL, CoM HTGULAGENS U

ÂtsÊ't IURA.

DISTRIBUIçÃO DE SEMENTES: ATRAVÉS D

CONDUTCR TEtESC J: I ], PERIUTI .'''I IO 
""'1RIP 

iI :'JU
COMPRIMENTO CONFORME O I'/IOVIIi]FNTO DAS

a

Irrr.+ras. I

ItnnsivrssÃo: cÂMBto ExrERNo, FActLtrANDo As
jlnocas or REGUTAGENS Corli 43 COI(B|N,\çi't S

IJO ADIJBO. 
I

,CIT:À:,\S: DE TRASMISSÃO AUTOMATICA NA

lDrsrRrBUrçÃo DE AOUAO E SEt\4tNTE.
iDtsrqtE,-,lcÃe )s 

^D-'Bc 
rTii/.\,:s .-E a),J.'1

LSEM - FIM, COM RF\/ÊSTII\4ENTO II\!TE8I,Io AN;I.
.ADEAENTE. MAIOR PRECISÃO E UNIFORMIDADE

Ev r:oas ns ur'tnAs DE pLANTlo.

inooe lqcr MoNTÀDO trqs tA-i:R. ti
rnRopoRcloruatoo CoNTATC r Ei'lrliANENrt cd i\1
!or_o,,NEUs14.9/13-28.

1DTSCC 9UPIO ENCON'RADO: í.r" X 1s.1/2', COÀ4
TLTMPADCRES |NTER C, Ft_EXi,/Í: . r \tu :,-Á\-:s
REGULADOR DE SFIúENTES. 1/CI.]TITÍ: P.1P,l

REGr,,LÂGEM DA DISTRIBUIÇÃO DE :,:N,IENTES

ESPrC'i-raAçÔ[S TÉaN',CAt.
.I9 DE I'IJHAS: 1:
:sP/.ar ,\,lFNTa :NiRE :.rNrlAS ("tt.rr 1;,3
'nRcUU ÚlL 'Mtrrt :gqa
CAPACIDADE D3S DEPÓSITO!:

ISEIaFNTE:',ITPOS 6i^; KG r,9t

ADUBO LIÍROS 7OO; KG 78:
DaSO: t234

I

i
I

I

I

Item Nome do prodt tof .r:' ,,ço lÍ,t r', .-,

I

..u int. Unid. lereço máx

[totat

Preço

máximo
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ÍÚUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE _ ESÍADO DO PARANÁ

CNP., : 95.684.5411 OOOl -26

RU! JOSê DE FiÂàCÂ PEiEreÀ. r5 2r, o00 ÉoxE/FArr toar, !6a.-12!a

- Velor r-otai ous ltens RS 179.OOO,0O (Cento e Setenta e Nove Mil Reeis)

Data de âsÍ inatura: 26 de Agosto de 2022
Vigência: 25i\ti7021

,00 2.000,00

l,a,UNr,r.o HTDRAULTCO DUPLA FUNÇ^O

l5oBR: JAt\AS tNCLUSA5;
CINTUF.A EFÓXI + TEFLON + PU;

PNEI]S DE 4OC ÍúM . 1,4 LONAs. ARO D
.11T.\ Fl-UIUAÇÃO
EIXO TTiNDEM
:E!: i 325 KG_

2
N

FT

ECMES 1,00

L

ALTURA: 1,70 M

E 15,5 POL.

CAi, c :ARGA: 9TONELADAS;

CARRETA HIDRAULI

ESPESSSURAS MINíiVIA5 DAS CHAPAS:
tÁ'l'tRÂlS: 2,25 MNt;
:i_r\/1,:,.3,75 Mlvl;
3H (! j':i 5,35 lúM - E|JCUECIDO;

CAP. i)c'./OLUME: 14Mr;
1,4 E Dll, aS:

COIMÊ .livl:NTO: 3,60 M
TARGURA: 2,20 M

BASCULANTE

RISTtCAi ÍUl\íM.qS

179.000,00
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)C
ESTADO Do P,'\R-r\,\

PRI-FEII'T'RA }fL\ICIPAL DE S,\\-T{ \IARI.\ DO OESTE

LICTI \( \o
u\TRATO DE CO\TRÂ-r() {D\l l\ lSTl{.\Tlvo \' 221/2022

Contratàntc: O llttlNlclPlo DE S^){T^ i!l^RI^ DO OESTE. pessoa Juridica de direito público irrlerno. inscrito no CNP.I do MF sob n"

95.(rti.l.54.li(X)01-l(r. com scdcna Ruâ Josc d§ [rança Pereim. l0 SâDra ]\ía!irdo Ocste Pr. [esleâto lcprcsc[lado por scu plcfcito municipal. Stl

os('AR Dul-GAt)o.

Conrratâdo: KAl() RODOLFO D.\ SIL\:{ TONIAZo\1. inscrita no C\PJ sdb n...ll.-171.981t,00()l-17. corrr ricde na Rua Principal. l-15. \/ila
(iulr. na cidarlc dc lbiili PR.

oBJETo: -\eltstÇÀ() DE EQt tPr\tE\TOS \CRi(()L.rS. PtRt \TE\DER .\GRI( t t.TOREs DO \rl\lCíPlO DE s^\T^
NrARt.{ D0 oESTE ATR{\'ÉS DO CO\\ ÊNl() PLATAFORITA+BRASIL \." 918892/2021*.

Nonl( dn flúntu \.^]ço

l\,i f \stMt'^Df lR^ r 7 LrNH^S C^R^CrF:RlSTl(ÂS MlNiMrS:

DISTRIBI]IDL}R DE SEI!1ENTE§ «)M RoTOR Â'ANÀLADO HELICOIDAL. COM

RtcuL^clNs l)t: \llERTtll{^

DISIRIBUICÀO OE SEME§ÍIS ÀIRAViS D[ (i)§DIJTOR TELESCóPIO. TERMITINIX)

!TRI{R SEU COMPRTMÉ§Ío CONFOIME O MOVIIíf.§ÍO DÂS LN]II \S,

ÍRÀ\v!\sÀ(r ('ÀMB(, LrtLR\o. lA(lltra\D{r \\ TRrr.\§ Dl'Rl'.,I1 {GL\s(í'M'ri

l('ouBI\^( r)E\ \(J ÁDUBo

\rR\( \s DFrR\svtss\o \tiro\t\Í( \\\lnslilBt'lÇia)D[ \l)LBoFsF\tFNÍl

l,l\tRIIt!iL) Í)F lDLB() \lRA\l:\ l'l lir'\( \ \L\l ' ll\l. ao\l RL\t\l)\ll\,rr
r\llR\]\ \\l \t)lRl:\ll \l\lr)lll'lll(l\v)ll\lli)R\lll)\l)ll\lloL)\5\\ll\ll\\
t)t r'l \\ Il()

k()1)lllio lllo\T\D() N\s l \TlR \l\, lll()l\)kr n)\1\D() (lll\TÀÍ0 lFR\t\\l\ll (o\l

\rn ri P\rL sl] 9 l] l*
lrs( () l)l llo [NaÍ)\ÍR\D() Ii- \ l5 L] (Ír\lIl\ll'\DL,REil\lLR\()sflt\l\Il\I

kt(n \t)i)R DF iFNÍl\lts \1Jl \\11 l'\R\ Rt(,Ll\Úl\l D\ DlslRIsl ( \r! I)l

l\llLi l( rL'rl\ LL \L( \\

l-SPA(,Â\ltlm E\TRL LlNllAS rllr!Ír l5ll

L,\R(;UTA UTIL(MM) ]3

( ÀPÂ( IDÂDF DOS DFPôSTTOS:

StM!NTE: I-IIROS 6l0i KC,19(l

^Dl'Bo: 
LllÀOS 700i KG ?,((l

PESo:.l2lJ

Tr( tttsILtL{ 
^t{Rt 

I\B^S( l',l AtiIEHIDR^IIllcA('\RÂÍ ll.lll\Tl(Àsltll\lMÁs

I rJ\rl)QL\!l\lii r6, \l

I \t'l \\\LlR {\ \ll\l\l \\ D\\ ( ll\1'1\

r \l1R\t\ tti \l\1.

r'r\ Í ll \ t r!)\L Tl tl (l\ Pl

r\rl\lrl l.r\l\1. rlrr\\i qRrrl,l rrrr)l \tl\lllTlrrio

\PD[ L \R('.\ qÍO\FI \DÂS

( tfil)R() HIDR\l',LIC1J l)L Pt À Fl \( A()

(ôRRr ( \t\Âl l\cl usÂsr

ll^\\t\ ô ri \1v - IiNRIJF(',lDí)

- vhlor Total dos lt.rs R$ l?9.000.00 (Ccnlo c Sctcnta e No\ e Mil Reais)

Data de âssinâÍuÍâ: 26 dc Agosttr dc 2011

vigôncia:15r08/1(l2l

Publicado por:
Femando LoPes

Código Idendncador:AtsA I 673D

Matéria publicada rlo Diário OÍicial dos Municipios do Paraná no dia l9 (tl'l 2012 Ediçào 25ql

;;;;illJr-à; J. uurenricidarle drr Àaréria portc ier t'eira intbmrando o cócligo identilicador no site;

https://www.diariomunicipai,com'br/amp/materia/ABA,!673D/o3ANYolqve6BY6-0Aow_l5HF4opMzRm4QsABbqRdNPfeS,lhi2s22RSRzSEowhvv
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