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CONTRATO ADINISTRATIVO N9 230/2022

contrato de compra e venda, que entre si cerebram o MuNrcÍpro DE SANTA MAR,A OO OESTE - pR ea empresa losrANE Do Rocro MrcHAr-osKr, na forma abâixo. CoNTRATANTÊ: MuNrcípro DEsANTA MAR|A Do oEsrE, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito púbrico interno, com sêde àRua José de França pereira ne 10, inscrito no CNp] sob np 95.6g4.54410001_26, neste atodevidamentê representado pero prefeito Municipar, sr. oscAR DEL6ADo, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da RG ne 6.296.081-7 ssp/pR, ê inscrito no cpF sob ne 701,.s94.329_Bi, e
GoNTRATADA: JosrANE Do Rocro MrcHALosKr, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av.Expedicionário Edmundo Arrabar, ne 2.75g, Bairro santa Rosa, cEp: 84.400-000, na cidade de porto
união, Estado de santa catarina, inscrito no cNpJ sob ne 46.31g.775/ooo1-oo, neste ato
representada pera sra. JoslANE Do Rocro MrcHAtOSKr, residentê e domiciriada à rua Quinze de
Novembro, ne 591, na cidade de Ma et, Estado do paraná, portadora da RG ns 7.588.699-3 e do cpF
ne 018.049.459-78.

CúUsUtA I - oBJETo
,,AQUISIçÃO 

DE TABIETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA
MARIA DO OESTE - pR,,, conforme exigências descritas no presentê EDtTAt e TERMO DE
REFERÊNCIA.

conforme a s lri

cúusurA - FUNDAMENTAçÃo rEGAt_
o presente contrato êstá sendo firmado com fundamento na Lei ns10.520 de L7/o7/2002 e Lsi no
8.666/93, e de acordo com as concrusões do pregão Êretrônico n.s o4gl2o22, apriiando-se arnda, osprincípios inêrentes aos contratos adm in ist rativos.

cúusuLA - vAroR
O valor aprovado para o objeto é de RS 35.28O,OO (Trinta e cinco mil ê duzentos e oitenta reaisl,
denominado valor contratual.

ParágraÍo único
os pagamentos decorrentes do fornecimênto do objeto da presente ricitação ocorrerão por contados recursos das seguintes dotações orçamentárias:

7 BLETES TELA 10 ou MAtoR MÊMoRtA RAM No MtNÍN,1o 4 GB,
RMAZENAMENTO 3 GB, ARMAZENAMENTO 32 GB
RMAZENAIV1ENTO EXTERNO 32 GS OU SUPERIOR,

pRocEssADoR ocrARE ou supERtoR, cÃMARA FRoNTAL ATÉ 8
MPX OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE WI-FI MÍNIMA DE 3G E 4G
BLUETooTH, slsÍEMA opERAcloNAt pRópRt o

24,00 UN r.470,00 35.280,00

OTAL
5.280,00

llru:-

pr0

do produto/seryiço

tcP
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cúusuLA tv - PAGAMENTo
o pagamento será efetuado em ãté 30 (trintal dias, após a emissão da nota fiscar e recebimento dosprodutos.

Parágrafo Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do
número do empenho.
PaÍágrafo Segundo
O pagamento está condicionado à aprovação da respectivâ comissão de Rêcebimento. instituída pela
Portaria Ns 091/2022, deOg de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a CoNTRATADA estivêr sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santa
Maria do oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eretrônica, conforme Decreto Estaduar Ne 3.330/2008.
Parátrafo Quarto
caso a coNTRATADA esteia em débito ou âpresente arguma irreguraridâde câdastrar junto à
secretaria de Fazenda do Município d€ santa À/aria 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 dê boleto ou título pelâ mesma.

cúusurA vt - coNotçÕEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues em até 30 (Trinta) dias, a contar da assinatura do contrato no
seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309, Cep; gS.23O_OOO, Centro, Santa Maria do
oeste/PR, de 2a à 6e feira, no horário das 8h30min às 11h30h e das 13h30min às l7hoomin.

Pará8rafo PrimeiÍo
os pÍodutos descritos no item anterior deverão estar em total acordo com as exigênciâs do ANExo
ll do Termo de Referência-
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da coNTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o
local de destino, inclusive as despesas de devorução do materiar entregue em desacordo ou com
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2022 3030 1 3.002.1 0.301.1 001. 1072 4.90.52.00.00 Exercício
2022 3040 'l 3.0 02. '1 0.30.1 . 1 001 .1072 3 l+ 4.90.52 00.00 Do Exercício
2022 3050 13.002.10.301.1001.1072 98 la .4.90.52.00.00 Do Exêrcíciô
2022 3060 1 3.002. 10.301. 1 00.1.1 072 4.90.52.00.005oo l+ Do Exercício
2022 3070 1 3.002.10.301.1 00í.1072 18 l+ 4.90.52.00.00 Do ExercÍcio
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eventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto e em âté 15 (quinze)
dias úteis.
Parágrafo Terceiro
Entregar os produtos devidamentê embalados, de forma a não
opêração dê transporte dê carga e descarga.
Parágrafo Querto

serem danificados durante a

câso os produtos não sejam entreguês no prazo estaberecido acima, o fiscar do contrato designadoiniciará procedimento administrativo para apricação de penaridades ao ricitante vencedor, ex.ufrrdo
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pero coNTRATANTE.
Parágrafo Quinto
os produtos serão recêbidos provisoriamente, a partir da entrêga, pero responsáver pero
acompanhamento e fiscarização do contrato, para efeito de posterior verificação de suaconformidade com as especificações constântes 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 Referênciâ 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 desconÍormidade com as especificações constantes
no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de ati 03 (três) dias a
contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, incrusive das despesas referentes à
retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a
CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) diâs, côntados dô recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante assinatura e aprêsentação dâ Nota Fiscal ao Departamento de contabiridade.
ParágÍafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do êsgotamento
do prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não excrui a responsabiridade da CoNTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo Primeiro
se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prazo estipurado, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.
Parágrafo Décimo Segundo
lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defêito.
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 Quârto
o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contâr da sua assinatura.
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cúusurA vl - oBnrençôrs DA coNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Arcar com todo e qualquer custos dêcorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes,se'uros, carga e dêscarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive asdespesas de devorução do materiar entregue em desaãordo ou com eventuais defeitos de fabricação.b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidâde côm as especificações exigidas no Termode Referência.
c) obseruar se o(s) modero(s) de referência, quando houver, atendendo integrarmente àscaracterÍsticas do editar, haja vista que o fabricante pode arterar seus produtos e moderãs sem previo
aviso.

d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotaÍ modelo que âtenda as carâcterísticas do edital,mesmo que este se.ia diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informaçâo do modero de referência não isentam a ..NTRATADA daêntrega do produto em conformidade com as características do editar, nem são motivos para
cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é a verificação e oatendimento às características do produto.
e) Assumir integral responsabiridade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer que
seja a causa.
f) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo de
Referência e no ato convocatório, bêm 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 orientaçôês do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habiritação e quarificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
kl Não transfêrir 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.

ml comunicar à Administração, por escrito, quarquer anormaridade de caráter urgente, arém deprestar os esclarecimentos que julgar necessário.
n) l\ilanter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridadê com as obrigâções assumidas.
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento Convocatório.
o) os casos excepcionais serão ãvariados pera coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
ql su.ieitar-sê à ampra e irrestrita fiscarização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscarização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.- Durante o período da garantia, os custos rerativos ao desrocamento, para transporte do
equipamento e materiêis, bem como de desrocamento de peças e pessoar para as futuras
manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da CoNTRATADA, bem como o transporte de
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equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normasde segurança do trabalho e de tíânsito, não cabêndo nenhum ônus à CONTRATANTE.
rl Responder civir e criminarmente por todos e quaisquer danos pessoais, mâteriais ou morâis
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de doro ou curpa, n, entruga uo oo.i"toda presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensáver mão de obra habiritada para a entrega doobjeto da presente ricitação, atendidas todas as exigências regais pertinentes, tais como trabarhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabaiho e previstas na regisração específica;
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente ricitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas
no edital, para com as quais ficará única e excrusivamente respoÁsabirizada.
t) comunicar ao fiscar do contrato toda e quarquer situação anômara que possam causar prejuízos àAdministração.
u) comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deriberar â respeito, toda e quarquêr
situação anômala no decorrer da aquisição do objeto dâ presente licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de responsabiridade civir, penar e administrativa, sobre todo e quarquer
assunto de interessê do CoNTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste Contrato.
Parágrafo único
Garantia dos Produtos:
a) O período de garantia é de no mínimo 12 meses.
b) A garantia dos equipamentos deverá ser decrarada na proposta e passará a contar a partir do
Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúusutA vlll - oBRtGAçôEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagam€nto à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.
b) Fornecer à coNTRATADA, todos os escrarecimentos, e demais informações que esta venha a
solicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta ricitação, segundo suas especificações, prazos e demais
condições.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsa biridade
da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,no instrumento convocatório e na proposta da CoNTRATÁDA, recusando-o na hipótese de
desconformidade com as caractêrísticas pretendidas.
8) Realizar rigorosâ 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, fier 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.
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i) Rejeitar o objeto êm desacordo com as obrigações assumidas pera .oNTRATADA exigindo suaimediâta correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casosfortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.j) comunicar à CoNTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, farhas ou irreguraridades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substjtuído, l.eparado ou corrigido.
k) Re.ieitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo- com as obrigações assumidas pera
CONTRATADA.

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pera CoNTRATADA com
terceiros, ainda que vincurados à execução do presente Termo de contrato, bem como por quarquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregador, pr"po.to,
ou subordinados.
m) comunicar, por escrito, à CoNTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razôes da
sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento
convocãtório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as faciridades para que as CONTRATADAS possam cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições deste Edital.
cúUSUIA Ix - RESPoNSABITIDAoE sot|DÁRIA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público oDAtR losÉ FERREIRA DE UMA cpF Ne
857.956.159-00- Assistente em Administração t.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidâde dâ coNTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resultante de imperfeiçôes
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência destâ, não imprica em .orr"rpon r. biridrd. d"
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Ns 8.666, de
1993.

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

cúusutA x - sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrativa, nos termos da Lei No g.666, de 1993 e da Lei N-o 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

a) Pela inexecução totâl 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, apricar à empresa CoNTRATADA as sanções previstas no art. g7 da Lei Ne
8.666/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se
recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
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:

6
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a) Advertência por fartas reves, assim entendidas aqueras que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) l\rl ulta moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o varor da parcera
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) diâs;
c) lrlulta compensatória de ro% (dez por cento) sobre o valor totar das mêdições ou contrato, no
caso de inexecução totâl do objeto;
d) Em caso de inexecução parciâr, a murta compensatória, no mesmo percentuar 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 âtua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Munlcipal;
g) Declaração de inidoneidade pâra ricitar ou contratar com a Administração púbrica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que se.ia promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que apricou a penaridade, que será concedida sempre que a coNTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos pre,uízos causados.
Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, Ile rV da Lei Ne 8.666, de 1993, a GoNTRATADA que:
aI Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
blTenha 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.

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades prêvistâs realizar-se-á em processo administrãtivo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à coNTRATADA, observando-se o procedimênto previsto
na lei Ne 8.666, de 1993, e subsid ia ria me nte a Lei Ne 9.7g4. de 1999.
Parágrafo Quarto
A autoridade competentê, na aplicação das sanções, revará em considêração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, â reincidência dê transgressões por parte da CoNTRATADA,
levando em consideração todos os atos cerebrados com a CoNTRATANTE, bem como o dano
causâdo à Administração, observândo o princípio da proporcionalidade.
Parágraío Quinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilizâção do licitante por eventuâis
perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - pR.

Parágrafo Sexto
As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominaçôes
impostas pela Lei Ns 8.666/93 e suas alterações.

CúUSULA xI - CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo
de licitação, de contratação e de execução do objêto contratual.
Parágrafo Único
PaÍa os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ: 95.684.54 410001 -26

Rua Jose de Françâ Pereira. no I0 - CEp.: 85.230-000_ Fone/Fax: (O 1213644_1359

vantagem com o objetivo de infruenciar a ação de servidor púbrico no processo de ricitação ou na
execução de contrato;
b) "práticã fraudulenta":a farsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estaberecer um acordo entre dois ou mais ricitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão ricitador, visando estaberecer preços
em níveis artificiais e não-com petitivos;
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 anspeções ou Íazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro murtiraterar, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de aregações de prática prevista acima; (ii) atos cula intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multiraierar p-.orá,
inspeção.

cúusurA x[ - DtspostçÕEs FtNAts
Fica eleito o toro da comarca de pitanga/pR., com renúncia de quarquer 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 iguar teor e
forma, juntamênte com as testemunhas abaixo, para quê surtam todos os efeitos legais_

Santa Maria do Oeste PR, 13 de setembro de 2022.

H
DETGADO

PREFEITO DO MUNICÍPIO /CONTRATANTE

T MUN H

I\4AR DE LI

RG:9.769.349-8

JOSIANE DO ROCIO MICHATOSKI
CONTRATADA

// /
clo vtcEN STROHER

G:3.916.724-7
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ÍttlUNICIPIO DE SANTA MARIA OO OESTE _ ESTADO OO PARANÁ

CNPJ: 95.68,t.544/OOOí -26

iUÁ J03É OE FRÂIIçA PEREIRÂ

[-:

, 'l0 . CEP.: ,6.t!O.OOo FOríÉ/FÁI: t0a2, 36aa-123!

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 9 2}OI2O22

CoNTRÂTANTE: MUNrCÍpro DE SANTA MAR|A DO OESTE, Estado do paraná, pêssoa jurídica de direitopúblico interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no cNpJ/MF sob ne 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente rêpresentado pero prefeito Municipar, sr. oscAR DELGADo.

CONTRATADA:JoslANE Do Roclo MlcHAtOsKl, inscrito no cNPJ sob n.s 46.318.775looo1-00, tocatizada na
Rua Expedicionário Edmundo Arrabar, np 275g, Bairro santa Rosa, Município de porto união pR.

oBJETo: "AQUlslçÃo DE TABIETS PARA A sEcRETARTA MuNrcrpAr DE sAúDE Do MuNrcÍpto DE sANrA
MARIA DO OESTE - PR".

O total do item é de RS 35.280,00 (Trinta e cinco mil e duzentos e oitenta reais).

Data de assinatura: 13 de setembro de ZOZ2.
Vigência: 72/09/2023

1 BLETES TELA 10 ou MAtoR MEMoR|A Rau ruo vrr,,ríuo a cg,
ENAMENTO 3 GB, ARMAZENAMENTO 32 GB

RMAZENAMENTO EXTERNO 32 GB OU SUPERIOR, PROCESSADOR
RE OU SUPERIOR, CÃMARA FRONTAL ATÉ g UPX OU SUPENIOR,

NECTtvtDADE wt-Ft MÍNtMA DE 3G E 4G BLUETooTH, stsrEMA
oprRlctonaL pRópRro.

24,00 UN 1.470,00 .280,00

L
,00

do produto/serviço

total



141091202211 44 Preíeitura Munacipalde Santa Marja do Oeste

ESTADO DO PARA\Á
PR-CFEITUR,I, IITUNICIPAL DE SANTA }T-{RI.{ DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTR^TO DO CO\TRATO 130/2022

O total do item é de R$ -i5.280,00 (Trintâ e cinco mil e duzentos e
oitenta reais).

Datâ de assinâturâ: l3 dc sctembro de 2022
Vigôrcia: Il 0912013

Publicado por:
Milicio Vicenre Stroher

Código IdentiÍicador:8DB575 I F

CONTRATAIIiTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIÁ DO
OESTE Esrado do paraná, pcssoa juridica dc direiro público intcÃ0,
com sede à Rua José de França pereira n. 10, inscrim no CNpJrMi
sob n" 95.68.1.544,000 l-26. neste ato devidamenle .apr"."ntudo p"lo
PÍeleito Municipal. Sr. OSCAR DELGADO.
CONTRATADA: JOSTANE DO ROCIO MICHALOSKI. inscritono CNPJ sob n.. 4ô.118.7?5,0001_00. loculizada nr Rua
Expedicionário Edmundo Arrabar, n.' 275li, Bairro Santa Rosa,
Municipio de Porto Uniào pR.

OBJETO: ..ÂQUISIÇÃO DE TABLETS PARÂ Â SECRETARIA
MUN]CIPAL DE SAÚDE DO MU:{ICÍPIO DE SA\TA MAii,
DO OESTE . PR".

Nome &, prodrb/srn iço

I I^BLI]TIS TELA t0 OU M^IOR MIMOR|^
f,AM NO MINIMo 4 cB. {RMAZENAMENÍ{I

I Gg. AÂMAZENAMINTO ]: CB

ARMAZENAMENTO EXTERNO ]2 GB OII

§UPERIOR. PROCISSADoR OCTAR! OU

SUPERIOR. CÀMART FRONIAL ATÉ R MPX

OU SUPERIOR. CONECÍIVIDÂDE WI,rI
Mr^ntM  DE ic E .1(i

SISTIMA OPERÂCIONAL PRó

BI UI T(xJTII,J

PRIíJ 
I

["

\,., J.LQ

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Paraná
no dia 14t0912022. Edição 2604
A verificaçào de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no sirc:
https://www.diariomunicipal.corn.br/amp/
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