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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 IO4I2O22

pRocEsso r-rcfiatónto Ne Ls2lzo22
pRreÃo eletnôllco Ne 076/2022

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

a empresa VITAL PRODUTOS PARA sAÚDE LTDA, na forma abaixo. CONTRATANTE: n.tUttCíptO Oe

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 CNPI/MF sob ne 95.684.544/000l-26, neste ato
devidamente representado pelo PreÍeito Municipal, Sr. OSCAR DEIGADO, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da RG np 6.296.081-7 SSP/PR, e inscrito no CPF sob ns 701.594.329-87, e

CONTRATADA: VITAL PRODUTOS PARA sAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à
Rua Quintino Bocaiuva, n0 1584, sala 02, Bairro Centro, CEP: 85.010.300, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob ne 29.178.36 6/0O0L-37, neste ato representada pela

Sra.CAROtlNA MARCONDES THOME, residente e domiciliada à Rua Travessa Doutor Murici, ne 26,

Alto da XV, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, portadora da RG ne 8.400.962-8 e do CPF

ne 085.495.429-81.

CúUSULA I - oBJETo
"AQUISIçÃO DE MATERIAL DE APOIO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
DO OESTE - pR CONFORME RESOTUçÃO 87Ol2O21DA SESA -SECRETARIA ESTAUOAL DE SAÚDE",

conforme exigências descritas no presente EDITAI e ÍERMO DE REFERÊNclA.

conforme a seguir

00 acte 17 ,5 87 ,57 EL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS Material para rêâbilitâção e

rtalecimento dos dedos, mãos, punhos e ântebraços, terapia
pacionâl e coordenação motora final. Exercitador feito em silicone

xtremamente leve e durável com resistência de 18 quilos

27,49 701 ,45,00
ape

2 BANDAGEM EúSTICA Matêrial para cinesioterapia: Bandagem elástica,

material algodão, tipo autoadesiva, hipoalerSênica, com cor, impermeável

água, permeável a gãses, tâmanho cerca dê 5 cm x 5 cm

1,00 cte 1.290,00 1.290BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL Materiâl para cinesioterapiâ

ndagem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica,

m cor, impermeável à água, permeável a gâses, tâmanho cerca de 5 cm

5 cm.

2,OO arktusOLA BOSU Material utilizado para movimentos e exercícios para

reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio,

Ídenâção, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de

antiderrapânte com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte

e ate 350 Kg
236,9778,3,00 Live upLA FEUÃO - 90 X 45CM Material utilizado para reabilitação de força

muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material

átex, suporta ate 2OOkg, sistema antiêstouro, bico reserva 90X45 cm de

iâmetro.
s5,00 165,3,00 arci

6 BOLA MEDICINAL Material utilizado pa ra trabalhar equilíbrio, Postura,
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oordênâção môtorâ, resistência física em casos de rêabilitação muscular.
Confeccionada em borracha, superfície antiderrãpantê e peso

proximado de 02 kg

MA EúSTICA - TRAMPOLIM Equipamento utilizado para treinament
aeróbico, equilíbrio e fortaleci emento. Sistema de rosca para melhor

xação e segurânça; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1m; Peso máximo
uportâdo: 100k9; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em
ylon preto; Tela trampolim;

2,00 arktus 289,99 579,9

2,00NETA DE INFRAVERMELHO Canetas 830; 904 iaserpuls I Bramed ibrame
d

1.690, 3.380,

10 00 carcr 347 , 1.O43,97LCHONÊÍE lúaterial utilizâdo para atividade esportiva. Colchonete de
spuma; densidade 23; revêstido com courvin. Dimensões aproximadas

180cmx140cmxscm
0,0 arktus 15, 319,81,6 AlxA EúsTlCA RESISTENCIA FORTE lüaterial utilizado pãra exercícios

sicos de reabilitação e fortalecimento. confeccionada em borracha, com

istema de resistência progressiva, l metro de comprimento, grau de

êsistência fortê.

20,0 arktus 13,99 279,817 AIXA ELASTICA RESISTENTE MÉDlA Material utilizado para exercícios

ísicos de reabilitação e fortalecimento.. confeccionada em borracha, com

istema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de

sistência media

20,0 arktus 72,99 259,18 FAIXA RESISTENTE FRACA Material utilizado para exercícios físicos de

reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistem

e resistênciâ progressiva, l metro de comprimento, grau de resistência

raca

1,00 u ltilas 99,0019 FREQUENcÍMETRo CARDíACO Equipamento para monitorar o treino qu

registra â frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar o

batimentos cardíacos durante as atividades fÍsicas.

00 rktus 77 ,90 77,20 HALTER EMBORRACHADO 1 KG Equipamento utilizado para

rtalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC,

mada impermeável, protêgida contra ôxidação e impacto. Em cores

iferentes para identificar o peso, com peso de 1kg.

59,9 1192,OO kaljpso3 ÓcuLos PARA LASER Material de segurança para o profissional de saúde

e pâciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente

e policarbonato; lentê com tratamento anti-risco; proteção contra a
rande; intensidâde de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB.

\88,73,00 bioland 62,9024 XÍMETRO DE DEDO Equipamento utilizado para mensurar a saturação

oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. oxímetro d

edo, portátil e não evasivo
259,2,OO rktus5 EP Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas

gox3ox1O em E.V.A. Com superfície antiderrapante
1.182,001.782,1,00 ibrame

d
LTRA-SOM 1 E 3 MHZ Equipamento utilizãdo para auxílio no tratamento

e diferentes tipos de aÍecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias

ue afetam o sistema nervoso periférico, alteraçôes degenerativas do
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de tempo ON. Repetição de pulso com 100H2,48 Hz e 16 Hz e modulação
de 10,20,50 de tempo ON; intensidade regulada e mesurada em W/cm':
visualizadas através do painel digital; Timer; Saída para terapia combina;
Bivolt.

TOTAL LO.27r,L5

CúUSULA II . FUNDAMENTAçÃo LEGAL

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ne10.520 de t7 /07 /2O02 e Lei ne

8.666/93, e de acordo com as conclusões do Pregão Eletrônico n.e 07612022, aplicando-se ainda, os
princípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusuLA ilt - vAtoR
O valor aprovado pâra o objeto é de R$ 10.271,15 (Dez mil, duzentos ê setenta e um reais e quinze

centavos), denominado valor contratual.

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

CúUSULA Iv - PAGAMENTo
O pâgamento será eíetuedo êm até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos
produtos.
Parágrafo Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do

número do empenho.
Parágrafo Segundo

O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento. instituída pela

Portaria Ns 091/2022, de 09 de agosto de 2022.

Parágrafo Terceiro

Quando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de Santa

Maria do Oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conÍorme Decreto Estadual Ne 3.330/2008.

ParágraÍo Quarto
caso a GoNTRATADA 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

CúUSULA 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. M
alPalr rN^ M^aaÔNof5
lHôMF.ôÍÂ.954)9a1
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DotaÇões

Do Exercício3030 1 3.002.1 0.301 .1 00'1 .1072 o 14.4.90.52.00.002022
so2 l+.+.so.sz.oo.oo Do ExercÍcio2022 4550 13.002.1 0.301.1 001.1072
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cúusuu vr - coNDrçÕEs DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entreguês em até 30 (Trinta) dias, a contar da assinatura do contrato no

seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309, Cep; 85.230-000, Centro, Santa Maria do

Oeste/PR, de 2a à 6a feira, no horário das 8h30min às 11h30h e das 13h30min às 17h00min.

Parágrafo Primeiro
Os produtos descritos no item anterior deverão estar em total acordo com as exiSências do ANEXO

ll do Termo de Referência.

ParágraÍo Segundo
É de inteira responsabilidade da CONTRATAoA 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 15 (quinze)

dias úteis.

Parágrafo Terceiro
Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a

operação de transporte de carga e descarga.

Parágrafo Quarto
Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designado

iniciará procedimento administrativo para aplicação dê penalidades ao licitante vencedor, excetuado

os casos em quê o motivo do descumprimento seja.iustificado e aceito pelo CONTRATANTE.

Parágraío Quinto
Os produtos serão recebidos provisoriamente, 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.

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 05 (cinco) dias, da data da entrega.

Parágrafo Sétimo
Caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantes

no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 15 (quinze)

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

referentes à retirada dos bens rejeitados, sem pre.iuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para

a CONTRATANTE.

PaÍágrafo Oitavo
Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação

mediante assinatura e apresentaçâo 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, reputer-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

do prazo.

Parágrafo Décimo

o reiebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da ç9NTRATADA

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato'
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Parágrafo Décimo Primeiro
Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, a

CONTRATADA estará sujeita às sanções prêvistas no Edital e no contato.
Parágrafo Décimo Segundo
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.
Parágrafo 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, Íretes,
seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o localde 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.

d) 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 informação do modelo de referência não isentam a CONTRATADA da

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

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

atendimento às característicãs do produto.

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

seja a causa.

f) 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 entrega do objeto contratado.

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

j) Mantêr, até o efetivo rêcebimento definitivo, todâs as condiçõês 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, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de

prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
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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 pelâ 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 acompanhamento da
execução do contrato. A existência da flscalização de modo algum diminui ou atenua a

responsa bilid ade 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 pessoâis, 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
ob.jeto 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 sociais, 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 presente licitâção-

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 objeto deste contrato.
ParágraÍo Único
Garentie dos Produtos:
a) O período de garantia é de no mínimo 12 meses.

b) A garantia dos equipamentos deverá ser declarada na proposta e passará a contar a partir do

Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúUsUtA VIII . oBRIGAçÕEs DA coNTRÂTANTE

A CONTRATANTE obriga-se à:

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

b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclârecimentos, e demais informações que esta venha a

solicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais

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

da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.

e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
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f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,
no instrumento convocâtório e na proposta da CONTRATAOA, recusando-o na hipótese de
desconformidade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de
Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se

referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as 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 pelâ CONTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvãdos os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriÍicadas
no objeto fornecido, para 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 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
ôu subordinedos.
m) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do obleto, 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.

cúUsUtA Ix - RESPoNSABILIDADE soLIDÁRIA
Fícam designados como fiscais de contrato o servidor público ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA, inscrito

no CPF sob o np 857.956.159-00- Assistente em Administração L

Parágrafo 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 Ns 8.665, de

1993.

Parágrafo Segundo
O representante dâ Administração anotará em registro próprio todâs 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.

7

cúusuLA x - sANçôEs ADMrNtsrRATtvAs
Comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne 8.666, de 1993 e da Lei Ne 10.520, de 2002, a

CONTRATADA que: @
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a) pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e

legislações pertinentes à execução do contrato, o município de santa Maria do oeste, poderá, ainda,

garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CoNTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lêi Ne

8.666/93.
b) o licitante quê ensejar o retardamento da execução do certame, não mântiver a proposta, se

recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto

adquirido, comportâr-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer frâude flscal'

Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) Multa compensatória de lO% ldez por cento) sobre o valortotal das medições ou contrãto, no

caso de inexecução total 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 Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

f) lmpedimento de licitâr e contratar com a Administração Municipal;

g) Declaração de inidoneidade para Iicitar 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 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.

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 Ns 8.666, de 1993, e subsidlariamente a Lei Ne 9.784, de 1999.

Parátrafo Quarto
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da CONTRATADA,

levando em consideração todos os atos celebrados com a coNTRATANTE, bem como o dano

causado à Administração, observando o princípio da proporciona lidade.

Parágrafo Quinto
A apllcação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais

perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - PR'

Parágrafo Sexto

8
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As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações
impostas pela Lei Ne 8.566/93 e suas alterações.
cúusurA xt - CoNDUTA DE pREvENçÂo 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 âlto 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:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantês 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 participâção 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.jetivo de

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

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

cúusur-A x[ - DrsPosrçôEs FrNArs

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

dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato 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, 09 de novembro de 2022.

OSCAR DELG VITAT PRODUTOS PARA SAÚDE LTOA

CONTRATADAPREFEITO DO MUNICÍPIO /CONTRATANTE

)
MARCOS

RG:9.7 -8

MI CIO VICE

R :3.9L6.7 24-7

1
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RUA J O3Ê OE F R^llç^ PERETR^. tr 10 . cEp.: t6.2,0-o0o , FollE/FÂx: loa2] !6aa-t2r!

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 30É.I2O22

CoNTRÂTANTE: MUNIcíPlo DE SANTA MARIA Do oESTE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua.losé de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ne 95.6g4.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE ITDA EPP, inscrita no CNPJ sob o N9 29.178.366/0001-37,
situada na Rua Quintino Bocaiúva, Ns 1584, Sala 02, Centro, Guarapuava pR.

OBJETO: "AQUISIçÃO DE MATERIAI. DE APOIO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE 5ANTA
MARIA DO OESTE - PR CONFORME RESOTUçÃO 870/2021 DA SESA .SECRETARIA ESTAUDAT DE SAÚDE".

1 ANEI EXERCITAoOR DE MÃOS E DEDOS Material para reabilitação e
fortalecimento dos dedos, mãos, punhos e antebraços, terapia ocupacionâl e
coordenação motoÍa final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e
durável com resistênciâ de 18 quilos.

5,00 acte 77,50 87,50

2 BANDAGEM Eú5TlCA Materiâl para cinesioterapia: Bandagem elásticâ,
material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à

água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm.

5,00 Aktive
tape

27,49 701 ,45

3 BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL Material para cinesioterapia:
Bandâgem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, com
cor, impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm.

1,00 acte 1.290,00 1.290,00

4 BOLA BOSU Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação
postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação,
reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com
base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg.

2,00 arktus 299,90 599,80

5 BOLA FEUÃO - 90 X 45CM Material utilizado para reabilitação de força muscular,
resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até
200k9, sistema antiestouro, bico reserva.90X45 cm de diâmetro.

3,00 Live up 78,99 236,97

6 BOLA MEDICINAL Material utilizado para trabalhaÍ equilíbrio, postura,
coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular.
Confeccionada em borracha, superfície antideírâpante e peso aproximado de
02 kg.

3,00 carcr 55,00 165,00

8 CAMA EúST|CÂ - TRAMPOLIM Equipamento utilizado para treinamento
aeróbico, equilíbrio e fortaleci emento. Sistema de rosca para melhor fixação e
segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg;
Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela
trampolim;

2,00 arktus 289,99 579,98

I CANETA DE INFRAVERMELHO Canetas 830;904 laseÍpuls I Bramed 2,00 ibramed 1.690,00 3.380,00

10 COTCHONETE Material utilizado para atividade esportiva. Colchonete de
espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 18Ocm

x 140cm x scm

3,00 carct 347,99 7.O43,97

16 FAIXA EúSICA RESISTENCTA FORTE Material utilizado para exercícios físicos de
reabilitação ê fortalecimento. Confeccionada em borrâche, com sistema de
resistência progressivâ, L metro de compÍimento, grau de resistência forte.

20,0
0

arktus 15,99 319,80

17 FAIXA ELASTICA RESISTENTE MÉDlA Material utilizado para exercícios físicos de
reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de
resistência progressiva, l metro de comprimento, grau de resistência média.

20,o

0

a rktus 13,99 279,80

7b,

Ite
m

Nome do produto/serviço Qua
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marca Preço

Unit
Preço
total
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18 FAIXA RESISTENTE FRACA Material utilizado para exercícios
abilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de

resistência progressiva, 1 metro de com

físicos de

primento, grau de resistência fraca

20,0

0

arktus 72,99 259,80

19 ACO Equipamento para monitorar o treino qu
registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimento

rdíacos durante as atividades físicâs-

FREQUENCíMETRO CARDi 1,00 multilas qq 99,

20 HALTER EMBORRACHADO 1KG Equipamento utilizado para fortalecimento
uscular. Em ferro fundido, revestida com vinil pVC, camada impermeável,
rotegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar

peso, com peso de 1kg.

00 arktus L7,90 7r,6

CULOS PARA LASER Material de segurança para o profissional de saúde
paciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente d
policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande;
ntensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB

ó ,00 alipso qqq 119,

24 METRO DE DEDO Equipamento utilizado para mensurar a saturação de
oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardÍacos. Oxímetro de dedo,
portátil e não evasivo.

XI 3,00 b iola nd 62,90

25 P Equipamento para exercício fÍsico. Dimensões aproximadas gox3ox10 em
E.V.A. Com superfície antiderrapante.

2,OO rktus 259,

28 ULTRA-SOM 1E 3 MHZ Equipamento utilizado para auxÍlio no tratamento
iferentes tipos de afecçóes: traumátlcas, reumáticas, inflamatórias qu
fetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto,
c. Frequências de lMHz ou 3MHz; protocolos pré definidos de tratamento;

ecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla
face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; Repetição de
Pulso com 100H2,48H2 e modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição d
pulso com 100H2,48 Hz e 16 H2 e modulação de 10,20,50 de tempo ON
intensidade regulada e mesurada em W/cm, visuâlizadas atrâvés do pai

igital; Timer; Saída para terapia combina; Bivolt

1,00 bramed 1.182, 7.782,

OTAt 10.271,15

.- o totaldo item é de R$ 10.271,15 (Dez mil, duzentos e setenta e um reais e quinze centavos).

Data de assinatura: 09 de novembro de 2OzZ.
Vigência: 08/11l2023

er

188,7C

729,99
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ESTADO DO PARANA
PREFEITUR{ MUNICIPÂL DE SÂNT.{ }tr{R,IÀ DO OESTE

LICITAÇÀO
EXTRATO DO CO:"TRATO 304/2022

cON-TRÂTANTE: MUNICÍP|O DE SANTA MÂRf A DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa juridica de direito público inremo. com sede à Rua
José de França Pereira n" 10, inscrito no CNPJ.MF sob n'95.684.5.1410001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
OSCÂR DELGADO.
CONTRATÂDA: !'ITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, inscrira Ílo CNPJ sob o N" 29.178.366/0001-37, situâda na Rua Quinrino
Bocaiúva, N' 1584, Sala 02. Centro, Guarapuava PR.

oBJETO: "AQUlSlÇÁO DE MATERIAL DE APolo AO SET0R DE FISIOTER{PlA DO NíUNICIPIO DE SA\TÀ MARIA DO OESTE
_ PR CONFOR}TE RESOLUÇÃO 870/202I DA SE§A .SECRETARIA ESTAI.]DAL DE SÀÚDE'.

fiom do produlo, kÍiso

^NEL 
ErGÀCIT^DOR DE MÀOS É DEmS M.rcri, p.r rábilúçr. ê foí.lc'tMto doó d.do. nàc. puíhc . úEb!:çc. !ãpi.

dD&ôí.1 . @,.ti.çao ntolôr Íd. &@il.rú f.no .m rili@É .r§! h6E ld. . dúiv.l @n .6iGniÉ rh I 8 qlikE.

B^ND,aCEM ELÀSTIC^ Mterirl p.n dMôr.E!i.: lr,nú8d .lóí,o. {l!Íial .l8odào, riro .üoâd6i!s. hipo.lúEéni.À ün cor

iúpcmivcl à ár!r- F.mávd. s,g. ianElD c.q & 5 c6 i J fr
5.0ú

l BTCICLET ERCOMEÍRIC^ HORIZONTAL M.Ei.l p.ô ciÉioLr+ü: Bstdlscú cllrúc!, ndenal .lsodão, úpo.!bá.ldivâ.

hrDoalrgaú.á. @m 6r. inp.lmi!.I à igq !.nElv.l . g.§ blr$hô ere d. 5 cm r J o
1,00

BoLA BoSU M.E i.l un,iudo p.B tuviúlor. Gxrcicic pú @d@çto rostutal. loí.L.il6ro llwdú. dó.8.Mro. cquilibno.

d(Lúanó, Élbilinsio . condicio@nro fúro Mêr bol. d. Lid stid.mpú1. oh be phisrica dis&.L, nrÊM úu.sm.
1.00

BoL^ FEIJÀo - 90 X 45CM M.ríiil uiilirdô p.á É.hilirrçÀo d. lorça m4!lr. rcúiíéNi. flcxihilid&k . eqúilftno. Fábricdo cm

m|rirl lÁr.x, surorr! ô& 200t9, siícma .nri.!!o!ro. bico EÉrh. 9ox,l5 cú d. üianêto.

BOL^ MEDICIN^L M.r.ní úiliz.do pm lEb.lhú lquilibno. po.Nr4 c@rd.n.çno hotoa 6i5iaíciâ Í§iq .m 4es d. EâbiliLçàô

mucü,r. Cônf@ioú& c6 hor&ha 3up..0o. eLidcD0.nl. c tcso rp,orin !o d. 02 t8.

c^MA ELÁST|CA - TR^MI'oLIM Equipmr!ô úliadô p.6 tcin,mnb &óhico. cqúilltriô. loí.lai.malo. sisBa dc ro$a pâá

úcútor nuçro. sgx@Éi AlllE: o,?! ni Dilmro: I n: PN nirim supoÍadó: lookgi Conposiçlo: Eímnla.m aç. d6ooi

^copl..!o 
cr nyle pE6; Ll. s4lpôli.rl

caNETÂ DE NFRAVERMELHo ceus 810: co4 lssq{lr I Bhm.d

@I-CHONETE M .n.l úíliãdo p.r íividrL dponivt. ColclloEt! d. Bpm.: d4n8k 23: Ev.íiúo @n @wií DiftÉô§

.omrió.da: l80co t l{ocD r 5.m

1.00

t6 F Ix^ EúSTIC^ REslsTENcl^ FoRTE M.ui.l uiliuÀ p.ó.rcElcos fi§i6 d. sbilitaão . Íon Gilmlo. coífecioEdá er

bomcn4 coí !NL@ d. Íêi.ÉMir ptoar*i!ã, I úato dc @mpriiHb, gnu d. ÉisGtuia íótu.

l0.m

FAIXA EL^STrc^ II§ISTENTE MÉDI^ Mrt nal u i7zL, ÉÍ. .r.Eacos fisicc .L Ealililado. roÍÉ]..ifttrlo.. ConfGioodá m
.m si3Ltu d. BúúBia pDSr6ivÀ I tuh d. ImpdGílo, 8I!u .,. Git€úci. m.dia

ú.00

RESISTB{TE Elt^C^ Meü !ítia.to 0... cx.GiiE Íuid d. ÉliliEaito . forúlEiMto Coofa.i@d! o t dlú' cô6

iL !6càcn Fú8r..3irL I n lto .L @Ep.it@o. 8r.! & 6&àEà Íit!

FRÉQUENCiMEIRO C^RDIACO Equ'p@nb ,.n lmnoú o n ino qE É8isE . li.qúnoâ ..rdi!.r . Nm {hrh6. páE

os boiinênG àrdi@! d@ír. À lrvidrd.s nsi6s

l.m

H^LÍER EMBoRf,ACHAm ! KG !4úp.!m!o úiliàd. Fó foô,..inaro nl@lú E f@ tutdido. d6tô óm viril PVC

c.nrd. inpdüdEl p.ora8id. dr. oridtçL . i npr.io. Eô cÉ diímL. Pd id. if@ o !êo, @dl pqo & lt&

tl ÔcL'Los P^lA tÁ§ER M.Lri.l & *B!..q. !.8. pEii.ion l & end.. p*idt cdrüoilô d. ,lr{i, d n 16 ÉituE €

tl.tiv.t Lú. & r.lk5todor 16l. .@ lÍ IsEniô úú{is: pÍü.Co str.. eúd.: iitaEiô&.L lE in6.v.@lhô . sE Eird

t.í O)dMEIRO DE DEDO EqupttMlo uriliá.b Pu m.!l.W . úiúrçto d. on8óio m slrE . wnfio 6 b iG.G Edird. o úlrc

ÍL d!idô. poíúitil . lro súito.

li Euip.dilo p.ó .rekio Ílrico. Dincúô.! 
''óriDdai 

90x3h l0 .n E.v^. cm sup.ÍtEÊ túi&r.p.rt

LLTR -SOM I E I MHz E4úip.lmio úlizro pm :uilio @ ú.De.io d. difcml.s üpd d. Ú.c!ô6: n@lti6. ,EuúiE§

iní@tdiú {@ .Lbm o sis!fu nd@ Êrilirico, âlt nçô.. .Lga.nlivú dó .sqel.io. .lc rr.$r&.is dc I MH? @ 3r!oE Pmlcolos

nré d.únidft .t hl,úe.bi T.cnolô8it it op.r+to rEn' oni!§lú{ TêL êm LCD: Crb.çG @h ôrrl. ítc d. .lhin'o: Mo.,Ô & emis§o

o.d. puls.d!. @ntin4 R.Éliçàô.lc Plls com rooHz, 48llr. m.d!!a§iló d 20 oü l0 & Lúpo ON r.p.tiçao d. pule com lmHz a3

Hz . 16 Hz . íbdu&çiô d. t O:0-$ .L t mpô ON; inLdi.Ld. Egllrú . ruúrb cd wcúr liulizna .Ev6 do p.i*l diSiÉlr Tin.ri

paB EÍ!p'. combni Bivôlr

Lt3l.rllj

t9

O total do item ó de RS 10.271,15 (Dez mil. duz€ntos c seteítâ e um r€ai§ e quinze c€trtavos)

Dâtâ de assinatura: 09 de novembro de 2022

vigênciâ: 08/ll/2023

Publicâdo por:
Milicio Vicente Stroher

Código Identilicador:9A930 I 44

htrps://www.diariomúnicipâl.com.br/amp/matêria/94930144/03AEkXODDj68FBo2cz0TGRXLn97kl z-rs0YBSAOScuMTeGRnvukpEYzV-l2YdKgol.. . 112
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