
Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo »o panaNÁ
CNpJ: 95.684.5,14 /0001 _26

Rua Jose de França pereira. n" l0 _ CEp.: g5.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

CONTRATO ADIMINISTRATIVO N9 23g 12022

contrato de compra e venda, que entrê si cerebram o MuNrcÍpro DE SANTA MAR,A DO OESTE - pR ea empresa A M MENDES ACESSORTOS, na forma abaixo. coNtnltaNTE: MuNrcípro DE SANTAMARIA Do oEsTE, Estado do Paraná, pesso-a .luridicaãe Jii"iio-p,:ori.o interno, com sede à Rua Joséde França pereira, ne r.o, inscrito no cNpJ sob .r-õt.áüiá)ooo1-26, nêste âto devidamenterepresentado pero prefeito Municipar, sr. oscAR ,rlamô, ,."río"ntê e domiciriado nesta cidade,portador da RG ne 6.296.081-7 ssp/pR, e inr.rito ,oiÉ roi'nn'ior.rro.rrr_r7, e .oNTRATA,A: AM MENDES Ac.ssoRros pessoa jurídica de direito prir.Jo, .on' r"a" à Rua ceará, ne 290, JardimApucarana, cEp:86.804-210 MunicÍpio de Apucarana, rr,"a" J" paraná, inscrito no cNpJ sob ne06'009'600/0001-05, neste ato representada pera sÍa, ADRTANA MrcHE.E MENDES, residente edomiciliada à Rua José Àrrarchiori, ne 5s6, Jardim or"rra"ni"' r"nr"dy, na cidade de Apucarana,Estado do Paraná, portadora da RG ns g.031.02s-o ssp-pR e inscrita no cpr n.e 034.600.949_90

cúusutA I - oBJETo
"CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARAMANUTENçÂo DA FRoTA MUNICIPAI., I-INHA I.EVE, CAMINHÕE5 E MAQUINÁRIoS PEsADos, NoATENDIMENTO DAs ATIVIDADES DESENVOI.VIDA5 PrtO UIUI.IICíPrO DE SANTA MARIA DO OESTEPR", conforme exigências descritas no presente EDrrAr. e TERMo DE REFERÊNcrA.

conforme a s u rr;

6 PNEU 12,5/80/18 8,00 ntu ry 1.549,0 72.392,00
PNEU 1400x 24 16 LONAS 24,00 Century 2.900, 69.600,

10 NEU 1400x24 16 0,00 ntury 2.900,00 58.000
19 PNEU 19.5 124 12 LONAS 24,O0 entu ry 3.580,0 8s.920,00

7 EU 195/60 R15 0,00 estlake 296 11.840,
28 PNEU 205/75 R16 16,00 estlake s00,00 8.000,00

9 PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO 6,00 Westlake 100, 25.200,
0 NEU 215.75R 17.5 L|SO 4,00 estlãke 599,00 74.31

31 PNEU 215/75 R16 20,00 estlake 647,O 72.940,
3 NEU 225165 R16 0,00 idewây 577 10.340,

34 PNEU 235/75 R17,s 0,00 estlake 9s9,00 19.180,00
7 PNEU 275180 R22.5 BORRACH UDO 24,00 estlake 1.660, 39.840,
8 NEU 295/80 R22,5 MTSTO 00 estlake L.149,O0 59.466,

PNEU 7s0l16 12 BORRACHUDO 12,00 estlake 669,00 8.028,00
1 PNEU 750/16 12 LONAS LISO 00 Westlâke 130, 5.840,0
2 NEU 9.17,5 LT 0,00 yea r 1.059, 63.540,

PNEU gOOX2O BORRACHUDO 60,00 estlake 7.229,O 13.7 40,O0
AL

578.242,

CúUsUI.A II . FUNDAMENTAçÃo TEGAT
o presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ne1o.s2o de r7 /07 /2002 e Lei ne8 666/93, e de acordo com as concrusões do pregão Eretrônico n.a o54r2o22,apricando-se ainda, osprincÍpios inerentes aos contratos adminjstrativos.

ADRIANA

MICHELE

MENDES:o34 §trfi' -.
60094990

SE.3 '

@



dos recursos das se intes dotaç

3íit1

ADRIANA
MICHELE

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5214 t}OOt _26

Rua Jose de FranÇa pereira. n. t0 _ CEp.: 85.230_000- Foíe,fax: (04 2) 3644_1359

cúusuu rtt - veton
O valor aprovado para o objeto é de RS s78.242,00 (euinhentos e setentâ e oito mil e duzentos equarenta e dois reais), denominado valor contratual.'

Parágrafo único
Os pagamentos decorrentes do j:.-n.e:l"",:.0: objeto da presente ticitação ocorrerão poÍ conta

oes orçamentárias:

cúusuu rv - pIGAMENTo
o Patamento sêrá efetuado em até 30 (trintâl dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dosprodutos.

Parágrafo primeiro

Na nota fiscar' deverão constar informações correspondentes âo objeto, bem como indicação donúmero do empenho.
Parágrafo Segundo
o pagamento está condicionado à aprovação da respectiva comissão de Recebimento. instituída peraPortâria Ne 091/2022, de 09 dê agost o de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a coNTRATADA estivêr sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santaMariâ do oeste -pR, deverá emitir nota fiscar eretrônica, conforme Decreto Estaduar Ne 3.330/2oog.Parágrafo Quarto
caso a .'NTRATADA este.ia em. débito ou apresente arguma irreguraridade câdastrar junto àSecretaria de Fazenda do Município.de santa Ívraria do oesie pÁ, os respectivos empenhos em seunome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

CúusUTA v - FoRMA DE PAGAMENTo
o pagamento mencionado na cráusura anterior será efetuado atraves de depósito em conta correnteda CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusutA vt - colotçõrs oe etrarea
os produtos deverão ser entregues em ate s(cinco) dias, a contar da emissão da ordem de comprano segu,nte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309, Cep; g5.230_OOO, Centro, Santa Maria dooeste/PR, de 2e à 6g feira, no horário das Sh3omin às 1rh3oh á Jas'13h30min às 17h00min.

os produtos descritos no item anterior deverão estar em totar acordo com as exigências do ANExoll do Termo de Referôncia.

MENOES:0346

')

çoes

00 1 0 002 62 782 2 160 2056 3.90.30.00.00 Do Exercício022 550 10.003.26.782.26 01.2059 3.90.30.00.00 ExercÍcio022 50 13.002.10.301 .1001 2080 3.90.30.00.00 Do Exercício
0 13.002.10.301.100.1 03 3.90.30.00.00 Exercício

0094990

Parágrafo Primeiro

da Íonte
progÍamática onte dada
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paReNÁ
CNPJ: 95.684.5214 /0001 _26

Rua Jose de França pereira, n. l0 - CEp.: 85.230-000_ Fone/Fax: (0 42) 3644_1359

5çs

ADRJÂNA

MENDE5.0l460 xtres or.6@so

oereeo f*I;if ''

Parágrafo Segundo

:,l".JJi;:',,j::::l'J,:[i* da ..NTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
rocar de-de;tin;,l;;il;" il'á:TI.:::,:il:':jr;"11,ffl"Jii";Í!,jii::"".:lrj:J,:*
;l;::r.a 

defeitos dê fabricação e o prazo máximo p.r. ,"por,çeo ao produto é êm até 03 (três) diâs
Parágrafo TeÍceiro
Entregar os produtos devidamente embarados, de forma a não serem danificados durante aoperação de transporte de carga e descarga.
Parágrafo Ouarto
caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrâto designadoiniciará procedimento administrativo para aplicação a" r""",ú.à", ao licitante vencedor, excetuadoos casos em que o motivo do descumprimento seja lrstiii."ao "ãito pero coNTRATANTE.Parágrafo euinto
os pÍodutos serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pero responsáver peroacompanhamento e fiscarização do contrato, p"r" 

"i"i,o-a" posterior verificação de suaconformidade com as especificações constantes ," i"r."l. n"t"*ncia e na proposta.Parágrafo Sêxto
os produtos poderão ser rejeitados, 

.no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes no T:.rTo. de Referência 
" ni pãpo*u, devendo ser notificada aCONTRATADA no prazo de até 03 (três) dias, O" O"t"i. ;,;;;;'"'

Parágrafo Sétimo
caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantesno Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 03 (três) dias acontar da notificaçâo da CoNTRATADA, ficando às rr.r.rrt.r,-rn.rrrive das despesas referentes à

:ã[il"^ri:;1""s 
rêjeitados, sem prejuízo dâ apricação das penatiaades e sem ônus para a

Parágrefo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivamentê no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimêntoprovisório, após a verificação da quaridade e quantidade dà'materiar e consequente aceitaçãomediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de contabilidade.
Parágrafo Í!ono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior nâo ser procedida dentro do prazofixado, reputar-se-á como rearizeda, consumando-se o r"."ui,n"nio a"tinitivo no dia do esgotamentodo prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não excrui a responsabiridade da CoNTRATADApelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo primeiro

l"^.:__"lli"g. e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, aCONTRATADA estará sujeita às sanções previstâs no Edital e no.on,"ro.
Parágrafo Décimo Segundo
lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando-se arepor aquele que apresentar defeito.
Parágrafo Décimo Terceiro

-l @
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peRaNÁ
CNpJ: 95.684.5214 tOOOt -26

Ruâ Jose de França pereira, n. l0 _ CEp.: 85.210{00- Fone/Fax: (04 Z\ 3644_t3[g

A CONTRATADA ficará obrigada a_tíocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,sendo que o ato do recebimento não importârá 
"...;,,;;;;. 

" " '
ParágraÍo Décimo euarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

cúusutA v[ - oBRtGAçôEs DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga_se à:
a) Arcar com todo e quarquer custos decorrentes de manuseio, embaragem, transportes, fretes,seguros' carga e descarga do materiar, desde a sua origem até o rocar de dêstino, incrusive asdespesas de devotução do materiâr entregue u, a".rãorJo or-.". "*.lill',r",lllI:::::t^- "^ ,
:li:lr""rr,ffi:o'.a*o.."i.Jà, 

em estrita conformidade.", I"".'rT[;:::":T;,::j":#::l:
c) observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente àscaracterkticas do edital, haia vistâ que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio

d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital,mesmo que este seja difêrente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modero de referência não isentam a coNTRATADA daentrega do produto em conformidadê com as características do editar, nem são motivos paracancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é ; r;;;.;J; 

"atendimento às câracterísticas do produto.
e) Assumir integral responsabiridade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer queseja a causa.
f) obedecer às especiÍicações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo deReíerência e no ato convocatório, bem como os praçor aonrtant", da proposta apresentada.g) Assegurar que os produtos estejam embarados adequadamente, para que não sofram danosdurante o transporte ou armazenamento.
h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,necessários à boa e perfeita entregã do objeto contratado.
i) cumprir todas as orientações do coNTRATANTE, dentro dos prazos estaberecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habiritação e quarificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrem, no todo o, 

". 
p..t", as obrigações assumidas em razão da presenteproduto.

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas êxpensas, no totar ou em parte, oobjeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeiios ou incoireçOes, sem ônus para aCONTRATANTE.

m) comunicar à Administração, por escrito, quarquer anormaridade de caráter urgente, arém deprestar os esclarecimentos que julgâr necessário.
n) Manter' durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigações assumidas,todas as condições de habiritação e quarificação exigidas em rnstrumento convocatório.o) Os casos excepcionais serão avaliaao. p"la COf,ff"naie*rr, Or" O".,a,r; motivadamente.p) Operar como uma organi2ação completa e independente.

ADRIANA 
^í'nado 

d. ídtu
MICHELE flffilr^DR|^M

0094990 ,,,se{r;
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Município de Santa Maria do Oeste

q) sujeitar-se à ampra e irrestrita fiscarização por parte do ..NTRATANTE para acompanhamento daexecução do contrato. A existência i" rir..iir.ção 
-a" 

mooo atgum diminui ou atenua aresponsabilidade da CONTRATADA pela execução de ir"f Or"r, ,"rv,ro.- Durante o período da garantia, os custos rerativos ao desrocamênto, para transporte dos produtos,bem como de deslocamento d-e peças 
" *r;-;. ;;]irirr., ,rnr,"nrões que possam vir aocorrer' serão por conta da C.NTRATADA, bem como o,r"nrron" de equipamentos (necessários àdescarga)' serão de responsabiridade da mesma, 

"b.;;;;;;;r,nâs de segurança do trabarho e detrânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminalmer
ocasionados à o0,,"o,.",1" 

"/ii :i:::"T::"H"J:::Lilii:::il.": li;::,:: 3l,H:.1," "rn.da presente licitaçâo, isentando o Município a" toa. 
" 

qr.lqr"r-responsabilidade.
s) Fornecer e utirizar toda a competente e indispensáver mão de obra habiritada para a entrega doobjeto da presente ricitação, atendidas.todas 

", 
àriccn.i.. r"á,:; pertinentes, tâis como trabarhistas,inclusive no que se refere às normas de segurança-no tr.u.it'o 

" 
previstas na regisração específica;encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demãis quê incidam ou venham a incidirsobre o objeto da presente ricitação, por mais especiais ;;;";;. e mesmo que não mencionadasnoedital, para com as quais ficará única e exclusivamente iesponraOilzaaa.

t) comunicar ao fiscar do contrato toda e quarquer situaçao anômata que possam causar prejuízos àAdministração.
u) comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deriberar a respeito, toda e quarquersituação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de responsabiridade crvir, penar e administrativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do C.NTRATANTE ou de terceiios de que tomar conhecimento em razão daexecução do objeto deste Contrato.
Parágrafo único
Garentie dos produtos:

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

cúusuLA vlll - oBRtGAçôEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.b) Fornecer à CONTRATAOA, todos os esclarecimentos, e a"i"i, inforr"çaes que esta venha asolicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta Iicitação, segundo suas especificações, prazos e demaiscondições.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsabiridade
da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante.iustificativa.
elProceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as cÀnstantes no Termo de Referência,no instrumento convocatório ê na proposta da CONTRATADA, recusando_o na hipótese dedesconformidade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornêcidos, por mêio da comissão deRecebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando

ÂDRIÂNA rs@dod. roõ,
MTCHELE i2trã^"-^"^
M E NDES:0346 rlriorslr..oo,.eeo

ooe4eeo f?;#X1tr''

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5214 /0001 _26

Rua Jose de França pereira, n" l0 - CEp.: g5.230_000- Foíe,trax: (0 4213644_1359
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paneNÁ
CNpJ: 95.684.5,14 tOO}t _26

Rua Jose de Françâ pereira. n" t0 _ CEp.: 85.230{00- Fone/Fax: l0 42)3ó"4_t3!g

:ili:fl:". 
entrê8a totat, fiet e corrêta do objeto contratado, ou de parte da entreSâ a que se

h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

:"Tfl:tljj::ffões 
constântes no rermo de Referência, editaie proposta, para fins de aceitação e

i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pera coNTRATAoA exigindo suaimediata correção, sob pena de aplicação a.t ã"""1ia.0", pr""i,r,., u. lei, ressalvados os casosfortuitos ou de força maiores, devidamente justin."a., 
" 

,i",i"r-Oeta CONTRATANTE.j) comunicar à coNTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçõer, í1r,., o, irregulaÍidades verificadas
l::bj:" fornecido, para que seja substituído, ,"p.r.ao or.orri*iAo.

:à[?;iTlrT 
todo ou em parte, bens entre8ues em desacordJcom as obrisações assumidas pera

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela ..NTRATADA comterceiros' ainda que vincurados à execução do presente Termo à"iontrrto, bem como por quarquer

::iff:ffiff:"rceiros 
em decorrência de ato da corrrrnarroa, de seus empregaà"r, ,;;;;:;;;

m) comunicar, por êscrito, à ..NTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razôes dasua desconformidade com as especificações contidas neste Termo ae Referência, no instrumentoconvocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as faciridades para que as ..NTRATADA' possam cumprir suas obrigaçõesdentro das normas e condições deste Edital.

CúUSULA Ix - REsPoItIsABILIDADE soIIDÁRIA
Ficam designados como fiscãis de contrato o servidor púbrico ooatn tosÉ FERRETRA DE L|MA CpF Ne857.956.159-00 - Assistênte em Administração t.
Parágrafo pÍimeiro
A fiscalização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da CoNTRATADA,inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resurtante de impêrfeiçõestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabiridade daAdminístração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nq g-666, de1993.

Parágrafo Segundo
o representante da Administreção anotârá em registro próprio todas as ocorrências relacionadascom a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionárioseventualmente envorvidos, determinando o que for necessário à regurârização das farhas ou defeitosobservados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
ca bíveis
cúusutA x - sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
comete iníração adminrstrativa, nos termos da Lei Ne 8.666, de 1993 e da Lei Ns 10.520, de 2002, aCONTRATADA que:
a) Pela inexecução totar ou parciar das obrigações assumidas e pero descumprimento das normas elegislações pertinentes à execução do contrato, o município oe santa ruaria do oeste, poderá, ainda,
i']:!l!dr a prévia defesa, apricar à empresa coNTRATADA as sançôes previstas no art. 87 da Lei Ns8.666/93.

ADR|ÁNA 
^$,iádodÊíohrMTcHELE ÍUfl,y^"*'^

MENDE5:03460

oe4eeo ?#:S11S"
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paRaNÁ
CNpJ: 95.684.52t4 /O}Ot _26

Rua Jose de França pereira, n. l0 - CEp.: 85.230-000_ Fone/Fax: (04 2l J644-t15g

b) o ricitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusar injustificadâmente a assinar o contrato, f"in.. 
-or'i

;::rU:?;il:íf*" o" '"0" in,aaneo, rizer Jeci;;;;# ;:i'i::;"1J,"iffi§:::, do obi"to

A coNTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficârá sujeita,sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,is s"*;,;;;.;r""r,
;lâ'J:ã"ü'i1ff;fa.ttas 

reves' assim entendidas 
'0,ãr., or" ,e" acarretem prejuízos sisnificativos

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de roo/o (dez poi cento) sobre o valor total das medições ou contrato, nocâso 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 in.a,roiú.i
e) Suspensão de ricitar e impedimento de conratar com o o7gao, entioaae ou unidade administrativapela qual â Administração pública.opera e atua concretamenà, p"lo prazo de até dois anos;f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com . aà,ninirtr"çao pública, enquantoperdurarem os motivos determinântes da punição or.,e or" r"i, promovida a reabiritação perantea própria autoridade que aplicou a penalidade, que será .on."did. sempre que a coNTRATADAressarcir a CONTRATANTE pelos prêjuÍzos causados.
Parágraío Segundo
Também fica sujeita às penaridades do art. 87, Ir e rv da lei Ne 8.666, de 1993, a .oNTRATADA que:a) Tenha soÍrido condenação definitiva por praticar, ;;";; iolosos, fraude fiscar no recorhimentode quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a AJÀinistração em virtude dê atos ilícitospraticados.

Parátrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizãr-se-á em processo administrativo queassegurará o contraditório e a ampra defesa à coNTRATADA, obserranoo-se o procedimento previstona Lei Ns 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Ns g.7g4, de úg.
Parágrafo Quarto
A autoridade competênte, na apricaçâo das sanções, revará em consideração a gravidade da condutado infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência a" tr.nrgr"rrO", por pârte da CONTRATADA,levando em consideração todos os atos celebrados.on.. ãorurRetaNTE, bem como o danocausado à Administração, observando o princípio da propor.ionalilad".
Parágrafo Quinto
A aplicação das sanções administrativas não excrui a responsabirização do ricitante por eventuaisperdas ou danos causados ao Município de Santa Uaria ao Oesie _ pn.
Parágrafo Sexto
As sanções administrativas previstas nêsta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominaçõesimpostas pela tei Ns 8.666/93 e suas alterações.

cúUsULA xI . CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo

M16HELE Íl?i.'lf ^**^
MENDES:03

46oos4sso fÍi jgljl.

?(w

9ss
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os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores esubcontratados, se admitida , subcont.atação, ;;;l;; o.o.r" o" ética durante todo o processode licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.Parágrafo único
Pãrâ os propósitos desta cláusula, definem_se as seguintês práticas;
e) "prátice corrupta,,: oferecer, dar, receber ou ,of,.n.r, íI"" 

", indiretamente, qualquer

::::H:];"ffibjetivo de inrluenciar a ação de 
'.rão,'oiir,- no o,.o."rroã" r,-Jii.ção o, n.

b) "prática fraudurenta"; a farsifica-ção ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar oprocesso de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática corusiva": esquematizar ou estaberecer um acordo entrê dois ou mais ricitantes, com ousem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão ricitador, visando estaberecer preçosem níveis artificiais e não_competltivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ousua propriedade' visando inÍruenciar sua farticipação 

",n 
u, pro."rro ricitatório ou afetar aexecução do contrato.

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, farsificar, arterar ou ocurtar provas em inspeções ou fazerdeclarações falsas aos representantes do organismo finrr*iro Lrl,if","ral, com o objetivo deimpedir materiarmente a apuração de aregalões a" pr:,i.. p*"iri, acama; (ii) atos cujâ intenção seja

ll[:x"t""|.o''ente 
o exercício ao áirlito a"'" "ü*'rr" financeiro muttitaterat promover

cúusutA x[ - DtspostçõEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga/pR,, com renúncia de quarquer outro, para dirimir asdúvidas ou questões decorrentes deste contrâto
E' por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de iguar teor eforma, juntamente com as testemunhas abaixo, p.r. qr" ,rn., iodos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste pR, 16 de setem hrc de 2022.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5,14 tOOOt -26

Rua Jose de França pereira, n. t0 - CEp : 1t5.230-000_ Fone/Fax: (042) 3644_tii9

ADRIANA Ass'nàdo de íoÍha

MICHELE eónur.rrr,rro.rrLr

MENDES:03 
MENDES:o346ooe4
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CONTRATADA
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CONTRATANTE

i0 I L
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RG:9.769.34 o
M ICIO VICENTE STROHER
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iiruNrcrpro DE sANTA MARTA oo oESTE - ESTADo Do paRANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001 -26

iua JosE 0E f RANça pERETRÂ, roNE/ÊÂx: {042) 3aaa'r?r3

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 23912022

GoNTRATANTE: wlUntCÍptO DE SANTA MARIA DO OESÍE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ns 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, sr. oScAR DEIGADO.

CONTRATADA: A M MENDES ACESSORIOS inscrito no CNPI sob n.s 06.009.600/0001-05, localizada na Rua

Ceará, ne 290, Jardim Apucarana, Município de Apucarana PR.

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

MANUTENçÃO DA FROTA MUNICIPAL, LINHA LEVE, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS PESADOS, NO

ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOI.VIDAS PELO MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

O total do item é de RS 578.242,00 (Quinhentos e setenta e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais).

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022

Vigência: tS/09/2023

72.392,8,00PN EU 12.5/80/18

2 69.600,24,OO nturyPNEU 14OOX 24 16 LONAS

ntury 2.900, s8.000,00PNEU 1400X24 16

4,00 Century 3.580, 85PNEU 19.5 124 12 TONAS19

296 11.840,00 westlake1 NEU 195/60 R15

8.000,16,00 Westlake s00,28

estlake 700, 25.200,6,00PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO

599EU 215.75R 17.5 LISO

72.940,estlake 647,20,001

577 , 10.340,20,00 Wideway33

959, 19.180,20,00 kePNEU 23sl75 R17,s

4,00 estlakePNEU 275180 R22.5 BORRACHUDO7

s9.466,,00 estlakePNEU 295/80 R22,5 MISTO

669 8.028,12,OO estlake

5.840,Westlake 730,,007 PNEU 750/16 12 LONAS LISO

63.540,oodyear60,00PNEU 9.17,5 LT

7.229, 73.740,,00 estlakePN EU gOOX20 BORRACHUDO

ItemlNome <lo produto/serviço Quant
llitarca

Preço
máximo

Preço máximo
total

1.549,00

leruru zos1zs nre

24,oo lWestlake 14.376,00

lerue u zrsTzs nre

lprueu zzslos nro

1.660,00 39.840,0C

1.749,00

co lpNru zsolro 12 BoRRAcHUDo

1.059,00

TOTAI. 578.242,O0
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ESTÁDO DO IIARA\A

PREFEITURA NIUNICIPAT, DE SANTA }IARIA DO OESTE

LICITÀÇAO
EXTRATO DO CONTRÂT'O 239/20'2

CONTRÂTANTE: MUNICTPTO DE SANTA MARIA DO
OESTE. Eshdo do Paraná, pcssoa jurídica de direito público intemo,
com sede à Rua José de França Pereira n' 10, inscrito no CNPJ/MF
sob n" 95.684.544 0001-2ó. ncste ato devidamentc representado pelo
Preleito Municipal. Sr. OSCÀR DELGADO.
CONTRATADA: A M MENDES ACESSORIOS inscrilo no CNPJ
sob n.' 06.009.600/0001-05. localizada na Rua Ceará. n" 290. lardim
Apuúarana. Municipi(' de Apucarana PR.

OBJETO:.'CONTRATAÇÀO DE EI\IPRESA ESPECIALIZADA
PARA FOR:{ECIME:{TO DE P\EI S PARA \IA\T TE\ÇÀO
DA FROT^ \IUNICIP,{I,, LINH^ I.E\ E. CAUt\HÓES E
MAQUTNÁRIOS PESADOS, NO ATENDIMENTO DAS
ATIvID,\DES DESE\\'OI}'ID S PELO \tL \ICíPIO DE
SANTA TIARIA DO OESTE PR".

Nôm. dô púluto;sn l§o

PNaU l:.S'8nrl8

Pl\'Ell t.Ím\ t4 tó Loti^s

Pi"EU lq ! Llr l: LONÂS

l
PNEU :05 ?J R]6

PN'FI J r i ?5 n r r i BoRl\cHl.lx)

PNEU 115 75R lr 5 LIS()

ll P\EU lr5',r5 Rl6 10.fi) lt 910,u)

ll PNEU ]]J óJ RIó 517.00

Priliu IJ 75 R t7.5

PNEU:75IIÚ R]: ! BORRÀCHUDO

PNFI] :95 IIO R:,i,5 MISTO

PI\EU 750 I6 I] BORR{CIIUDO I1.00

pfúrtJ 750 tó l2 LoNAs Llso

tl PNEU 9.I7,5 LT

ttiEu 9rúl(:0 BoRR^( ll!DO

O total do item é de RS 578.2{2,00 (Quinhêntos e setentr e oito mil

e duzentos e quarenta e doi§ reâis).

Dâta de .ssinâtura: l6 de setcmbro de 2022

Vigência: l5i 09/2023

Publicâdo Por:
Milicio Vicente Stroher

Código ldentiÍicsdor:A78A6738
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