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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 lLI 12022

PRocESso Lrcrratónto Ne rssl2oz2
pneeÃo elernol co Ne 078/2022

Aos XXXX dias do mês de novembro de 2022, na sede do Município de Santa Maria do Oeste, situada
à Rua Jose de França Pereira na 10, o MUNTCíP|O DE SANTAMARTA DO OESTE, inscrita no CNPJ ne

95.684.544/0001-26, situada na Rua José de França Pereira, na 10, CEP:85.230-000, na cidade de
Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, representada nêste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor
OSCAR DELGADO, casado, brasileiro, portador da cédula de identidade n.6.296.081-7, e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.701.594.329-87, residente e domiciliado na cidade de Santa
Marla do Oeste PR e do outro lado a proponente FRP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita
no CNPJ sob n. 37.532.344/0001-51 com sede na Rua Bolívia, n. 1380, Bairro Jardim Conslação, na
cidade de Franca SP, representada neste ato pela representante legal Sra. FIAVIA RIBE|RO COSTA,
brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n. 44.6L!.846-!, e inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n. 365.106.868-48, residente e domiciliada na Rua Lazaro Pelizaro, np 1991,
Bairro Paulo Archeti, na cidade de Franca SP, nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, Lei

complementar n. 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei ns 8.665/93 e alterações posteriores todos
representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem
formalizar o presente contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo supracitado
devidamente HOMOLOGADA, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CúUSUIA PRIMEIRA - Do oBJETo

1.1 - O objeto do presente contrato é a 'AQUtstçÃo DE vEícuLo Tlpo vAN coM 16 LUGARES,
PARA REATIZAR TRANSPORTES SANITÁRIOS DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR", conÍorme solicitação, nas quantidades, Íorma e

condições estabelecidas no Edital em epígrafe e seus Anexos, com o objetivo da aquisição dos
equipamentos adiante arrolados no presente termo contratual.

cúusulÁ sE6uNDA- DA vtGÊNcrA 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 8.656/1993.

CúUSULA TERCEIRA . Dos USUÁRIoS Do coNTRATo

3.1- O contrato será utilizado pela Secretâria Municipal Saúde.
3.2 - Caberá ao usuário do contrato deste Município a responsabilidade, após a assinatura, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das
sanções previstas neste edital.

CúUSUTA QUARTA. DAs coNDIçÕEs DE RECEBIMENTo Do oUETo
4.1.a) - O orazo máximo oarã a entreea 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
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Referência e na propostâ, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contrâtâda, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
Local de entreqa: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste-PR.
Garantia MÍnima: O equipamento ofertado deve apresentar garantia mínima de 01 (um) ano e/ou a
prevista em lei, e atender aos requisitos técnicos solicitados no anexo deste edital. A Prefeitura
Municipal de Sãnta Maria do Oeste - PR se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo
recusá-lo ou solicitar sua substituição. Na Nota Fiscal deverá constar "PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA MARIA DO OESTE-PR, número do Processo, da Nota de Empenho e o número do Banco e da
conta corrente da empresa", para a efetivação do pagamento.

CúUSUTA QUINTA. DA coNTRATAçÃo

5.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes neste contrato serão
firmadas com a Prêfeitura Municipal, observada as condições estabelecidas neste edital e no que
dispõe o art.62 da Lei n.8.666/1993.
5.2 - A adiudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação enviada pelo Departamento de Licitaçôes, 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 motivo justificado e aceito pela Administração.
5.4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar, sub empreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o objeto da presente licitação.

cúusulA sExÍA - DAs oBRtcAçõEs DA CoNTRATADA

6.1 - Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificãção previstas no Edital,
informando ao Pregoeiro a ocorrência de qualquer alteração nas reÍeridas condições;
6.2 - Atender as condições descritas no Anexo I - Termo de Referência e contrato.
5.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto no Edital e
sêus anexos, assim como em sua proposta de preços;

6.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo
taxas, inclusive administrâtiva, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas,
transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento
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 fornecimento do objeto
contratado;
6.6 - Não transferir â terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçõês
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem previo
assentimento por escrito da Contratante;
6.7 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

cúusurA sÉTtMA - DAs oBRtGAçôrs oa cournararure
7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de
servidores especialmente designados;
7.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações
apresentadas na proposta da Contratada;
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7.3 - Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva entrega dos produtos, objeto deste
contratc;
7.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido neste contrãto;
7.5 - Aplicar à Contratada as sançóes administrativas regulamentares e contratuais, quando
necessário;
7.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

cúusutÁ orrAvA- Do PREço E REvrsÃo

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 Município,
poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria

interessada, instruída com documentos que comprovêm a procedência do pedido, tais como: notas

fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que

comprovem a ocorrência de fetos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do aiustado.

8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatadâ em até 30 (trinta) dias a

contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos,

quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço contratado em

vigor.
8.4 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mêrcado e deverá mantêr a

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de

mercado vigente à época.
8.5 - lndependentementê da solicitação de que trata o subitem 8.2, o contratante poderá a qualquêr

momento reduzir os preços contratados, de conformidãde com os parâmetros de pesquisa de

mercado realizada ou quando altereções 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 especifi cações.

8.7 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará a sua contratualização, sem
prejuízos das penalidades cabíveis.
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cúusuLA NoNA - Do coNTRoLE E FrscALrzAçÃo DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

9.1 - O acompanhamento 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 Contrãtante, espêcialmente designados, na

forma dos arts. 67 e 73 da Lei ne 8.666, de 1993, e do art. 6e do Decreto ne 2.271, de 1997.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1e do artigo 65 da Lei ne 8.666, de 1993.
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A conformidade do material a ser entre8ue deverá ser verificada juntamente com o documento da

Contratada que contênha a relação detalhada dos mesmos' de acordo com o estabelecido neste

TermodeReferênciaenaproposta,informandoasrespectivasquantidadeseespecificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso'

orepresentantedacontratantedeverápromoveroregistrodasocorrênciasverificadas,adotandoas
pl.o,iaan.iu,necessáriasaofielcumprimentodascláusulascontratuais,conformeodispostonos§§
1s e 2e do art.67 da Lei no 8.666, de 1993'

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabllidades assumidas pela

contratadâ ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar

em rescisão coniratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei ns 8'666' de 1993'

Fica designado o servidor odeir José Ferreira de Llma, inscrito no CPF/MF ns. 857 956'159-00, para

exercerafiscalizaçãoeoacompanhamentodoobietodaAtadeRegistrodePreços,nostermos
discipllnados nos art.58, lll e 67 da Lei federal np 8 666/93'

AfiscalizaçãodequetrataestacláusulanãoexcluinemreduzaresponsabilidadedaContratada'
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade' ainda que resultante de imperfeições

técnicas, vícios redibitórlos, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e' na

ocorrênciadesta,nãoimplicaemcorresponsabilidadedaContratanteoudesêusagentese
prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei ne 8 666' de 1993'

CúUSUI.A DÉCIMA - DO PAGAMENTO

l0,l.opagamento,decorrentedaaquisiçãodoobietodestalicitação,seráeÍetuadomediãnte
créditoemcontacorrente,noprazodeematé30(trintaldias.contadosdorecebimentodos
equipamentosemcadaordemdefornecimento,apósaapresentaçãodarespectivadocumentação
fiscal,devidamenteatestadapelosetorcompetente,conformedispõeoart.40,incisoXlV,alínea
"a", combinado com o art.73, inciso ll, alínea "b", da Lei n" 8'666/93 e alterações'

a)AproponentedeveráapresentariuntocomaNotaíiscalfatura'aCNDfederalconjunta'Certidão
Negatira de Débitos Trabalhista e c;rtificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de

GarantiadoTempodeServiço-FGTSemplenavalidadeeacópiadarespectivanotadeempenho-
10.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será

sustadoparaqueaprestadoratomeasmedidasnecessárias'passandooprazoparaopagamentoa
ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo'

10.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscaufatura será considerada como não apresentada, para

fins de atendimento das condições contratuais'

10.4-Napendênciadeliquidaçãodaobrigaçãofinanceiraemvirtudedepenalidadeou
inadimplência contratual o valor 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

formalnenhumcompromissoquelhevenhaasercobradodiretamenteporterceiros,sejamounão
instituições financeiras.

10.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela

prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade

I
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cúusuu oÉctttA pRtMEIRA - DAs pENAUoADES

11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a

Administração poderá aplicar à contratâda, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n.

8.666/1993, no ad. 7e da Lei n. fo.521/2002 e no art. 8e da lnstrução Normativa 37 /2oo9 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções:

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 Município e descredenciamento no sistema de

cadastramento de fornecedores do munici al

11.2 - A advertência escrita será a plicada ao contratado quando se tratar de lnfração leve, a juízo

da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades âssumidas neste

contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

11.3 - Será aplicada Odlanas seguintes condições:

11.3.1 - No caso de atraso injustiÍicado na execução do objeto, será aplicada multa sobre o valor da

parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento)- até o 10e (décimo) dia de atraso;

b\ l,Oo/o (um por cento) - a partir do 11e (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30 (trlnta)

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 1,0% (um por cento) sobre o valor da

parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de atraso, a partir de quando

será considerada inexecução percial ou total do objeto.
11.3.3 - A partir do 31e (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s),

ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a

defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos

não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7e da Lei Federal LO.52O/2O02.

11.3.4 - Será configurada a inexecução parcial do objeto na hipótese de descumprimento parcial

das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que compromêtam diretamente o
objeto principal do contrato;
11.3.5 - 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 parcial também caracterizar abandono da

execução do contrato, será aplicada a multa de lOoÁ (dez por cento) sobre o valor da parte

inadimplida.
11.3.7 - No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte 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 contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1% (um por cento)
sobre o valor total do contrato.
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outras multas previstas em edital e no contrato e das demâis cominações legais, o licitante que

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,

6
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11.3.8.1. As obrigações às quais se refere o item 19.3.8. são aquelas que não comprometêm

diretamente o objeto principal do contrato, mas que Íerem critérios e condiçôes nele explicitamente

previstos.

11.3.8.2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total

do contrato.
11.3.9 - A fixação da multa compensatória referida nos itens 11.3.1 a 11.3.3, 11.3.6 a 11.3.8 e

11.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da

CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.

11.3.10 - Quando a proponentê não mantivêr a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de

apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula

contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal

de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela proponente, podendo ser

cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7e da Lei Federal 7O52O|2OO2'

11.3.11 - Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ao

licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário 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 suspensão de licitar e contratar com o Município de Santa Maria do Oeste-PR,

pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

11.3.12 - Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do

contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualiÍicação exigidas no instrumênto

convocatório;
11.3.13 - A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as

demais.
11.3.14 - euaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade,

em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão oficial do Município, podendo,

ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE.

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 de participação em licitação e impêdimentÔ de

contratar com o Município de Santa Maria do Oeste PR, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, ao

licitânte qua ndo:

a) euando 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 aiuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
11. 6 - Ficará impedido de licitar e contretaÍ com o Município e dêscÍedenciado no sistema de

cadastramento de íornecedores municioal. pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem pre.iuízo das
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b) DÊixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certãme,
:) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
dl Não mantiver a proposta,
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

11.7 - As penalidades previstas no item antêrior não se aplicarão aos licitantes remanescentes
convocacos em virtude da não aceitação dâ primêira colocada, ressalvado o caso de
inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

CúUsUtÂ DÉCIMA SEGUNDA - Do GANCETAMENTo Do PREço coNTRATADo

12.1 - o contrato será cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando
não restarem fornecedores contratados e, por iniciativa dos Usuários do contrato destê Município
quando:

a) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de âjuste;
b) os preços contratados apresentârem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na
nego:ia;ão;
c) Por razão de interesse público, devidamente motivado.
12,2 - cancelado o contrato induzirá na convocação do fornecedor com classificação
imediatamentê subsequente.
12.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do intêressado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

cúusurA DÉctMA TERCE|RA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁR|A

13.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo do Usuário do
contrato, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste editale
ao que dis oe o artigo 62, da Lei n.8.666/93 e alte es, descritas i a lmente e se u ir:

cúusuLA DÉclMA 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 classificâção da proponente conforme abaixo especificado,
objeto ce publicação no órgão de lmprensa oficial deste município, ficam assim firmados:

7

2022 l+sso 1 3.002.1 0.301 .1001 .'1 072 4.90.52.00.00 ExercÍcio

'Í VEICULO TIPO VAN í6 LUGARES VEICULO ZERO

Capacidade Minima de 15 + 1 passageiros
l"4odeio Fabricação 22122, Potência mínima de í30 cv
CombustÍvel Diesel

í,00 Renault 270.000,00 270.000,00

EMPREENDIMTNÍOs
LTOÀ:175I21.40001 5l

^sn.á. 
d. í«m dqnàl po FÊP

]\TAOUINA§ E EMPRÉENDiUENIO'

da fônteda deprogramática da

Item Nome do produtolserviço Qua
nt

Marca Preço
máximo

Preço máx tôtal

w
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNPJ: 95.684.52141000 l -26

Rua Jose de França Pereira. n" l0 - CEP.: 85.230400- Fone/Fax: (042) 3644- I 359

,. c ,ndicri, ,ado quente e frio motorista e passageiros

Bi,, cos dos Passageiros em tecido e reclináveis
r. < tt^ t2< e retrovisores elétricos.

J -"en:.'assador do vidro traseiro
ireção hrdráulica, lniêÉo eletrônica
oio de hraço diânteiro.

o(- f cie aabeÇa nos bancos diantelros
ac:crafo. =aróis de neblina

Di'êçáo hidráulicâ ou elétÍica, Freio a disco nas 04

r os os itens de segurança preconizados pelo CTB e
CONTRAN,Kit multimídia/ câmarâ de ré
Rádio,f.\.4/FM, entrada USB e Bluetooth

ntradas uSB para moloristas e passageiros
F,ot. da coí.ÍoÍme especiÍicação Secretaria de Estado da

a,rc., SES.A

OTAI

cúusuLA DÉcrMA QUTNTA - DA PUBLICAçÃo.

15.1 -:) extrato do presente contrato será publicado no Órgão oficial do Município.

cúu:uLA DÉcrMA sEXTA - DAs DlsPoslçÕEs FlNAls

16.1 -. /\ôs casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 1O.52O|2OO2,

do Lr::retc r-s LO.O2412O79, na Lei Complementar ne L23, de t4 de dezembro de 2006 e,

subsidiaria mente, a Lei Federal 8.656/93 e suas alterações.

cúusu!-A DÉcrMA sÉTrMA - Do roRo

17.1. . i:,';: el.. rl, o foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, renunciando dê qualquer outro,
por rr.,.- privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta licitação e que não

possa,r ier d irrrnidas administrativamente.

cúusuLA DÉctMA orrAvA - clÁusutA ANTtcoRRUPçÃo

18.1 '-i Íruiicrpio adota as práticas de anticorrupção, devendo:

a) Oi.,: r -,,rr : fazer observar em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de

éticà. l:irante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e

fraudu!entas:
b) lmpor sanções sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei

indefiílirja rente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão.

Para os propósitos deste inciso, definem se as seBuintes práticas:

a) Práticas corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com ô obietlvo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas

ativicta Ces;

b) Prátice fraudulênta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a

exec',rção dos recursos;

0,,

8

270.000,0

^rirôàdo 
d. íorhà dlEiral por FÊP

MAQUINAS E EMPiEENOIMEiÍTO5
tÍD^:1753231140001 51

a''rr. , do mliorista com regulagem de altura

FRP MÂQUINAS E

EMPRE€NDIMEMIOS
LmA:37532344000151
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paneNÁ
CNPJ: 95.684.521410001 -26

Rua Josc de França Pereira. n" l0 - CEP.: 85.2]0400- Fone/Fax: (M2) 36'14-1359

Ã.
0I4r

CONTf,ATANTE

OSCAR DELGADO/PREFEITO MUNICIPAL

tMPiEENDIMET,IÍo5
LÍOA:175323:t/l0mr5l

Áí'nado de íotu dqit.l por ÊnP

üAQUINÀs E EMPREÉNOIMEI{ÍO5

LID^:17512]rlrl0o01 5l

rnp mÁeutrum r EeutPAMENTos LTDA

CONTRATADA

I 4/rt'ed
MARCC !
RG:9.7€ 3.:i -2

TESTENí HA1

A CIO VICENTE STROHER

RGt3.916.7Z4-7

TESTEMUNHA 2

9

c) P'ái:ca co:, sive: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou

sen o c rheci .,ento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços

em ni.cis ãrtil i:.Jis e não competitivos:

d) P, irua loe-_ttiva: causar dano ou ameaça causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

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

execução ac -rn contrato;
e) Prática ohstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou fazer

decla'a-5es fal.:as, aos representantes dã SRSA, com o ob.ietivo de impedir materiãlmente a

fiscairzar;ão d; execução do recurso.

Con, 'l': 'r rutorizar a avaliação das despesas efêtuadas, mantendo à disposição dos

órgãos r.!e controle interno e externo todos os documentos, contas e registros comprobatórios das

despesas eieluadas.
Santa Maria do oeste - PR 22 de novembro de 2022.
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MUNICIPIO OE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001 -26

RUÁ JO3É OÊ FR^NçA PERETRÀ. N. 10 - CEp,r !5.230-000 fO É/a^t: (0!r2) !aaa,í23t

1

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 3III2O22

CONTRATANTE: MUNICíP|O DE SANTA MARIA Do oEsTE, Estado do Paraná, pessoa iuÍídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob np 95.584.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: FRP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, |NSCTIIA NO CNPJ SOb O N9 37.532.344lOOOl-51,
situada na Rua Bolívia, Ns 1380, Sala 3 A Jardim Consolação, Franca SP.

OBJETO: "AQUISIçÃO DE VEíCULO TIPO VAN COM 16 IUGARES, PARA REAI.IZAR TRANSPORTES

SANITÁRIOS DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR'.

O total do item é de RS 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais).

Date de assinatura:22 de novembro de 2022.
Vigência: 2l/17/2023

VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES VEICULO ZERO KM
Capacidade Mínima de 15 + 1 pessegeiros
Modelo FabricaÇáo 22122, Polência mÍnima de í 30 cv
CombustÍvel Diesel
Ar condicionado quente e frio motorista e passageiÍos
Banco do motorista com regulagem de altura
Bancos dos Passageiros em tecido e reclináveis
Vidros, travas e retrovisores elétricos.
DesembassadoÍ do vidro traseiro
DireÉo hidráulica, lnjeçào eletrônica

flpoio de brago dianteiro.
Apoio de cabeça nos bancos dianteiros
TacógraÍo, Faróis de neblina
DireÉo hidráulica ou elétricâ, Freio a disco nas 04 rodas
Todos os itens de segurança preconizados pelo CTB e
CONTRAN,Kit multimidia/ câmara de ré
Rádio AM/FM, entrada USB e Bluetooth
Entradas USB para motoristas e passageiros
Plotada conforme especificação Secretaria de Estado da
Saúde SESA.

1,00 Renault 270 000,00 27o.OOO,OOl

TOTAL 270.000,00

Nome do pÍodutclserviço Qua
nt

Marca Preç!
máximo

Preço máx total



23111 12022 0828 PreÍêitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARA\Á
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE S.{NTA NIARIA DO OESTI:

LlcrT^ÇÀ()
E\TRATO D0 CO\TRÁTO .I li202!

CoNTRATANTE: MUNICÍPIo DE SANTA MARIA Do oEsrE, Esrado do paraná, p€ssoa jurídica de direiro público intemo. com sede à Rua
ào§:l"-Tililffi"á' 

n' l0' inscrito no CNPJ'MF sol n' 9s.r&.si4loo0i21. ,',est. ,to devidamente represcnrado pero prefeito Municipat, sr.

ir:illlâ:1}tr:YlflyJii:":,t$:IPAMENTos LTDA, inscrita no cNPr sob o N" r7.5i2.3,r4l000r-5r, situada na Rua Borívia, No

oBJETo: "ÂQUISIÇÃO DE vEiculo rtPo vAN coM 16 LUcÀR.Es, pARA REALIZAR TRÁNspoRTEs sANITÁRIos DEPÂCIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NE S_^-,...-ii TUANII DO OESTE PR'.

Nomc dô pÍodu!(l/spiçô

lclpeidrd. Mini@ d. ,5 * I p.§scim
Mo<Llo Fãbneçno :24t. lorêtrir hinim & t30 cv

Ar mrücioúrl, q@fl. e ÍÍio iM.iju . par.s.ic
B.e ô nobnsn @h Egut gd <L ah6
&M6 Ílos PàeEliM cn E id,o . elúiv.il
VidG, hvo c Errcli$rc!.IâricG.
D«obs. c .lo vidb lrÀ*no

Dircç,o hd,iulica Inj.{,ô .I.úóiiÉ

ilc 6 iÉG d€ Egunn§. pr@iantat p(to CTB . CONTR^N.(ir úutri6jdia,/ ciM d. d
Ridio AM/FM. mE3{b USB É Btu.Iôoú

Enr.da. USA p@ úrorori$Ú. pâsg.i@s

Plôtad. srl'omr .sD..iícô+ão S.ftbria .L Eíad. da Said. sr sA

ICULO TIPO VÂN I ó LUCARES !'EICULI) ZEXO KM

^poio.,. 
br*ôdi l.io.

^Doio 
d. c.h.rá tros b.,es üeGim

f&ógÉfo, Fúótu d.,rbtinâ

Dtalo hidríuüe ou elét i.., FEiô a disó ú Oa rodú

100
.:70.1100.@

O total do item é de R§ 270.000,00 (Duzentos e s€tenta mil reris)

Data de tssiratura:22 de novembro de 2022.
Vigêrcia: 2lll l/2023

Publicado por:
Milicio Mcentc Stroher

Código Idertiricrdor:9A35AC9E

téúa publicada no Diário oficiar dos Municipios do paraná no dia 23 A L2022. Edição 2ó51
r.-verificação de autenricidade da matéria pode ier feita informando o código identificààoiná sitehttps://www.diariomunicipal.com.br/amp/-

hnps:/ Mr,/w.diariomunicipal.com.brlamp/matêria./9A35Ac9E/o3AEkxoDBAcBUlDwxcot2kMcsbg3cNmM-zvaM3xovoiiAFMvfooxBsnl 
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