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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo penaNÁ
CNpJ: 95.684.5.14 t0}0t _26

Rua Jose de França pereira, n. t0 - CEp.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644_1359

o valor aprovado para o objeto é de Rs 37.350,00 (TÍinta e sete mir e trezentos e cinquenta reais),denominado valor contratual.

Parágrafo único
Os pagâmentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por contâdos recursos das sêguintes dota ções orçamentárias:

CúUSULA I - oBJETo
"CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARAMANUTENçÃo DA FRorA MUNtctpAr, uNHA rEvE, coüiruróii E MAeutNÁRtos pEsADos, NoATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOTVIDAS á'tO 

"rúNri.i,,O 
DE SANTA MARIA DO OESTEPR", conforme exigências descritas no presente EDrrAI e TERMo DE REFERÊNcrA.

cúusutA [ - FUNDAMENTAçÂo tEGAr
o presente contrâto está sendo firmado com fundamento na lei ns10.520 de 17/o7/20o2 e Lei no8'666/93, e de acordo com as concrusões do prêgão a"trôni.o n-.0 osq/2022, apricando-se ainda, osprincípios inerentes aos contratos administrativoi

cúusurA l - vAt oR

BARATAO pNEUS Assinado deforma disiratpor

LrDA:25 1 I s6 I 30 iiJll,l?,i:iYâ",,.,
OO103 Dâdoc2022.0e.16It:07:28

13.500
0,00 nteo 23,850.0

37.3

22 00 1 0.002.26.7 82.260 1 .2056 .3.90.30.00.00 ExercÍcio
2 1 0.003.26.7 A2.260 1.2059 3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

250022 1 3.002.1 0.301.1001.2080 .3.90.30.00.00 Do Exercício

CO^ITRATO ADIMINISTRATIVO N9 24O12022

contrato de compra e venda, que entre si cerebram o MuNrcÍpro DE SANTA MAR,A DO OESTE _ pR ea empresa BARATÃ. 
'NEUS 

ErREr-r, na forma abaixo. aà"i^iiirra. MuNrcípro DE SANTA MAR,ADo oEsrE, Estado do Paraná, oessoajurídica de direito priioo tnt"rno, com sede à Rua Jose deFrança peÍeira, ne 10, inscrito. no,CNpJ sob 
"n ,r.udo. iooToool_26, neste ato devidâmenrerepresentado peto prêfetto rrn]:!;.],^r. OsCan oriãióo, .Jl,o"n," e domicitiado nesta cidadêportador da RG ne 6.296.081-7 ssp/pR, e inr.rito no õiã'ii' ,or.rro.rrr-r7, e ..NTRATAD;;BARATÂ. ,NEUS ETRELT pessoa iurídica de direito orr.o", ."r',r"." à Rua seriema, ne 9g5, Bairroconradinho, cEp: 85.055-420 Município o" cr.r.prrr", iriJo ro r"r"ni, inscrito no cNpJ sob ne25 115'613/0001-03, neste ato representada pero sr. FABro ruis szvcnre, residente e domiciliadona Av. Manoel Ribas, ns 4636, Ap-to 01, Conradinfr", 

"" C,Orã" a" Guârapuava, Estado do paraná,portador dâ RG na 7.336.607_0 SSp-pR e inscrito no iO, n n Or+iS, ,A, OO

produto/serviçodo

total6700x1 1 0 LONAS LISO

700x1 6

dâ Íonle
programática dâda
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paRaNÁ
CNPJ: 95.684.544 /O0Ot _26

Rua Jose de F.ança pereira, n. tO - CEp.: 85.230{00- Fone/Fâx: (04 2) 3644_1359

cúusuu tv - pIGAMENTo

;rfi::I:"" 
*" efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão dâ nota fiscat e recebimento dos

Parágrafo primeiro

HJ"".:t"r:*r::verão 
constar informações correspondentes ao obiêto, bem como indicação do

Parágrafo Segundo
o pagamento está condicionado à aprovação da respectiva comissão de Recebimento. instituída pelaPortaria Np 091/2022, de 09 de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a coNTRATADA estivêr sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santa

[?:;r:tfi:"^jR' 
deverá emitir nota riscal eletrônlÀ,;;;,.;" Decreto Estaduar Np 3.330/2008.

caso a ..NTRATADA este,a e1. aiuito ou aprêsentê arguma irreguraridade cadastrar junto àsecretariâ de Fazenda do Município de santa Maria Jo d;;, os respectivos empenhos em seunome não poderão ser riberados, e, de consequcn.i., 
"rt", 

nào tlrão varidade nem eficácia.

cúusuu v - roRMA DE pAGAMENTo
o pagamento mencionado na cráusura anterior será efetuado através de depósito em conta correnteda CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou títuio pja mesma.

cúusutA vt - coNDtçÕEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues em âté 5(cinco) dias, a contar da emissão da ordem de comprano seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309, Cep; g5.230-000, Centro, Santa Maria dooêstê/PR, de 2e à 6a feira, no horário das Sh3omin as rrnmn á Jas 13h30min às 17h00min.

Parágrafo Primeiro
os produtos descÍitos no item anterior dêverão êstar em totar acordo com as exigências do ANExoll do Termo de Referência.
ParágraÍo Segundo
É de inteira responsa birida de da ..NTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua orig". 

"tJ 
olocal de destino, incrusive as despesas de devorução do materiar entregue em desacordo ou com

ev-entuâis defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto é em até 03 (três) dias
uters.

Parágrafo Têrceiro
Entregar os produtos devidâmente embarados, de forma a não serem danificados durante a
operação de transporte de carga e descarga.
ParágraÍo Quarto
caso os produtos não sejâm êntregues no prazo estaberecido acima, o fiscar do contrato designado
iniciará procedimento administrãtivo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, exceiuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo CONTRATANTE.
PaÍágrafo Quinto

BARATAO PNEUS As5lnado de Íoímà drsrtàt
poÍ BÁRATAO pNEUS

LTDA:251 1 561 30 Lroe,:srrssr:oooro:

OOl03 Dàdor 2022.09.16 I:07:38 @

022 260 1 01 03 1 00 1 3 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

)
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paneNÁ
CNpJ: 95.684.5,14 /OOO| _26

Ruâ Jose de França pereira, n. l0 - CEp.: 85.230{00_ Fone/Fax: (04 213644_t31g

BARATAo eurus ili !iflifij";[Ê,_i]n*'
LTDA:251 156130 LrDA:2sr 561]0001 0l

oo1o3 ?i',,ii.,';i,ffi"'
3

os produtos serão recebidos- provisoriamente, a pârtir da entrega, pero responsáver peroacompanhamento e fiscalização do contrato, O.r, 
-"luOo' 

a" OÀr"r,", ,"rif.,J#;;" rr*

;::i:::;53::'j' 
as especiricações con't'nt"' no r".i ol" n-.t",.cn.i. e na proposta.

Os produtos poderão ser rêjeitados, 
.no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes 

^.,]:lT: de Referêncl 
" nã-Oro,our, devendo ser notificada aCoNTRATADA no prazo de ate 03 (três) dias, a. art. a" *tr"iJ'

Parágrafo Sétimo
caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantesno Termo de Referência ê na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 03 (três) dias acontâr da notificação da ..NTRATADA, ficando às ru.r.rr,.r,-in.turrve das despesas referentes à

:ã[?ii{"rrrl""s 
rejeitados, sem prejuÍzo da apticação aas penariaaaes e sem ônus para a

Parátrafo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivâmente no pra20 de até 1o (de2) dias, contados do recebimentoprovisório' após a verificação da quaridade e quantraaie io'm"teriar e consequente aceitaçãomediante assinatura e aprêsentação da Nota Fiscal ao o"o.n.r*n,o o" contabilidâde.Parágrafo Nono
Nê hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazofixado, reputar-se-á como rearizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamentodo prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não excrui a responsabiridade da ..NTRATADApelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
P aágral o Décimo primeiro
se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prâzo 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 apresentâr defelto.
Parágrafo Décimo Terceiro
A coNTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,
sendo que o ato do recêbimento não importará na aceitaçãô.
Parágrafo Décimo Quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

cúusuLA v[ - oBRtGAçÕEs DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalâgem, transportes, fretes,
seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as
despesas de devolução do mâterial entreguê em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.
b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especiÍicâções exigidas no Termo
de Referência.

@
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c) observar sê o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente àscaracterísticas do editat, hâja vista quê o fabricante ,"d";,,";; ;; ":::1;:::"_:1,^:::lTT",aviso. , o u, ,ccr r rE lrooe a rrerar seus prod utos e modelos sem prévlo
d) Assumir inte'ralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as carâcterÍsticas do editar,mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na Informação do modero de referência não isentam a coNTRATADA dâentrega do produto em conformidade .o, ,, ..r".*ririi.", Oo 

"Oit.f, 
nem são motivos paracancelamento do(s) item(ns), haja vista qr" 

" 
,".ponr.LiiiJ. j"i" cor.rrnnrADA é â verificação e oâtendimento às caractêrísticas do produto.

ll,lttl]f.l"t"t"l 
responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer que

Í) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo deReferência e no ato convocatório, bem aoro o, or"ror aonrian'à, O" proposta apresentada.g) Assegurar que os produtos estejam embaradoi ,a"qu.áar"nt", para que não sofram danosdurante o transporte ou armazenamênto.
h) Assumir excrusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
i) Cumprir todas as orlentações do cONTRÁIANTE, airtr" ao, prazos estabelecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento.deírnitivo, todas as foJio", a" n"uirt"çao e quarificaçãonecessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrem, no todo o, 

", 
prrt", as obrigações assumidas êm razão da presêntêproduto.

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 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, qualquer anormalidade de caráter urgentê, além deprestar os esclarecimentos qu€ julgar necessário.
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitaçâo e qualificação exigidas em lnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avariados pera coNtRarANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independênte.
q) sujêitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilldade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o período da garantia, os custos rerativos ao desrocamento, pâra transporte dos produtos,
bem como de deslocamento de peças e pessoar para as futuras manutenções que possam vir a
ocorrer, serão por conta da CoNTRATAoA, bem como o transporte de equipamentos (necessários à
descarga), serão de respo nsa bilidade da mesma, observada às normas de segurança do trabarho e de
tíânsito, não cabêndo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminarmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocaslonãdos à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto
da prêsente licitação, ísêntando o Município de toda e qualquer respo nsa bilidade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do
objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinêntes, tais como trabalhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica;

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.ó84.5,14 /OOOI _26

Rua Jose de Françâ pereira. n" t 0 _ CEp.r 85.230{00- Fone/Fâx: (04 213644_t359

BARATAO pNEUS Ass 

;lloAd€ 
Íormi!,s,tar

LTDA:25 1 1 561 30 LÍDA:251I5613000103

.100103
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Município de Santa Maria do Oeste



39+

Município de Santa Maria do Oeste

EsrADo oo peRauÁ
CNPJ: 95.684.544 /OO0t _26

Rua Jose de França pereira, n" l0 - CEp.: 85.230{00- Fone/Fax: (M 2,) 3644-t31g

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venhâm a incrdirsobre o objeto da presente licitaçâo, por rri, urp".i.-i, ;;;;., e mesmo que não mencionadasno editat, para com as quais ficará,ini.. 
" "r.trriui."it"lliponraoiri.aoa.

lr;t;il'.t'i":" 
fiscal do contrato toda e qualquer situaçao-Júmara que possâm causar prejuízos à

u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberâr a respeito, toda e qualquersituação anômala no decorrer da aquiriçào lo olj"to o. íãr"r* ,,.n.rro.v) Manter sigiro, sob pena de responsabiridade ;ivir, p"n.i" .àrinirtrativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do CONTRATANTE o, a" t"r."iroi ã" qr",ora., conhecimento em razão daexecução do objeto deste Contrato.
Parágrafo único
Garantia dos produtos:
a) O período de garantia é de no mínimo 05 (cinco) anos.
b) A garantia dos equipamentos-d-e-verá ser iecraraa, nã proport, 

" 
passará a contar a partir doRecebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúusuu vrrt - oBRIGAçôES DA coNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamênto à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.b).Fornecer à ..NTRATADA, todos os escrarecimentos, 

"1",n.,, 
informaçôes que esta venha asoliciter.

c) Exigir o cumprimento do objeto desta ricitação, segundo suas especificações, prazos e demaiscondiçôes.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsabiridade
dâ CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
fl Receber o objeto e conferir as especificações técnicai com as constantes no Termo de Referência,no instrumento convocatório e na proposta da ..NTRATADA, recusando-o na hipótese dedesconformidade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da comissão deRecebimento designada ou servidor, somênte âtestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega totar, 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, editar e proposta, para fins de aceitação ê
recebimento definitivo.
i) Re.ieitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela coNTRATADA exigindo sua
imediata correçâô, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e âceitos pera coNTRATANTE.
j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
k) Rejêitar, nô 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

BARATAO PNEUS Â"r;XflXf;;"'.. a,o't"t

LTDA:251 1 561 3[ Lror,:sr r sor:oooro:

00103 Dâdos:2022.0e.1ó 1r i08r 3 :
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:::ffitrr*i:erceiros 
em decorrência de ato da CoNTRATADA, de seus empresados, prepostos

m) comunicar' por escrito' à coNTRATAoA o não recebimento do objeto, apontando as razões dasua desconformidade com as especificações .ontia", *rt" iãrmo de Referência, no instrumentoconvocatório ou na proposta apresentada.

x*i""1i::T,1j::ilil::ii::::Iolil,o'" as ..NTRATADAS possam cumprir suas obrisações

cúusutA tx - REspoNsABtUDADE souDÁRtA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor púbrico oDArR JosÉ FERRETRA DE L'MA CpF Ns857.956.159-OO - Assistente êm Administração l.
PaÍágraÍo primeiro

A fiscalização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da ..NTRATADA,inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, .ino. qr" resurtânte de imperfeiçõestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabilidade da

lj[inistração 
ou de seus âgentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei No 8.666, de

Parágrâfo Sêgundo
o representante da Administração.anotará em registro próprio todas âs ocorrências relacionâdascom a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionárioseventualmente envorvidos, determinando o que for necessário à regurarização das farhas ou defeitosobservados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis
cúusutA x - sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrativa, nos têrmos da Lei Ne 8.666, de 1993 e da Lei Ne 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 de santa Maria do oêste, poderá, ainda,garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no ..t. az d" L"i ttn
8.666/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se
recusar in.iustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento ao oupto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer frâude fiscal.
ParágraÍo Primeiro
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
al 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 valor total das medições ou contrato, 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;

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5ut4 /OOO| _26

Rua Jose de França percira, n. l0 _ CEp.: 85.230_000- Fonefax: (0 42)3644-t359

BARATAO PNEUS Assrnàdo de forma d elarpor
SARATAO PNEUS

LTDA:251 156130 LrDA,251r s6r 3oo0ro3

00103 DadoÍ2022.0e.r6Ir:08:24 6 @
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNpJ: 95.684.5114 I OO}t _26

Rr.ra Jose de França pereirâ, n" l0 _ CEp.: g5.230{00_ Fone/Far: (04 2) 3644-1359

;[.,;::["^i'r:l:r,*jTnil""to de contratar com o órgão, entidâde ou unidade administrativa
r) rmpedimento Je;--:;";;il:::Ti:,:'#l'J..,:il"nll,?,f,i,"",,r..," re até dois anos;

;lnX:::f:*Ií::Ti::;i:" ,citar ou contratal'."-.lio,i,",,,,",ão púbrica, enquanto

a própria 
",l,",a,o" q* .i;;;i;1'T"X1iJirT"r::L?ff:11ff""1",í:",;:;TiÉimn:

ressêrciracoNTRATANTEpelosprejuízoscausados
Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penaridades do art. 87, ,r e rv da Lei Ne 8.666, de 1993, a ..NTRATADA que:a) Tenha sofrido condenação definitiva por piaticar, ú;";; d"o-àsos, fraude fiscar no recorhimentode quaísquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitaçâo;

;}ffffi;:" 
não possuir idoneidade para contrat"..â,n alJrini*r.çao em virtude de atos irícitos

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas reãlizar_se_á
assesurará o contraditório e a ampta defesa i.o*r*erooo, o;:";:Tr::"i:;:::;l"t"THrll:
na Lei Ns 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei f,ls g.ZS+, ae ilóg.
Parágrafo euarto
A autoridade competente, na apricação das sanções, revará em consideração a gravidade da condutado infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência a" tÀnrgr"rro", por parte da ..NTRATADA,levando em consideração todos os atos cerebrados .o,n u óorutRataNTE, bem como o danocausado à Administração, observando o princípio da proporcion a lidade.
Parágraío euinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuaisperdas ou danos causados ao Município de Sânta Maria do Oestê _ pR.
Parágrafo Sexto
As sanções administrativas previstas nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominaçõesimpostas pela Lei Ne 8.665/93 e suas alterações.

CúUsUtA xI - CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
os I'citantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontrâtados, se admitida a subcontratãção, o mais artô padrão de ética durante todo o processo
de licitação, de contratação e de execução do objeto contrâtual.
ParágraÍo único
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vântagem 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 representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços
em níveis artificiais e não-competitivos;
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ESTADo oo plRaNÁ
CNpJ: 95.684.5214 tOOOt _26

Rua Jose de França pereira, n" lO - CEp.: 85.230{00_ Foíe/Fax: (M 213644_t3[g

cúusuue xrt - otspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga/pR., com renúncia de quarquer outro, para dirimir asdúvidas ou questões decorrentes deste contÍâto
E' por estarem justos e contratâdos, 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.

santâ Mariâ do oeste pR, 16 de setembro de 2022.

d) "práticâ coercitivã,,: causar da

::Ui:X"i;';';"i;'1,1:,:: ilTffi: ;::::":l'ff ",il§X"i:[il'"ú'::":;:,1',":
e) "prática obstrutiva,,: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazerdeclarações falsas aos representantes do organismo fin.n.a,ro I.rrl,it.,"ral, com o objetivo deimpedir materiarmente a apuração de aregações de ,*,t.. oÀr,ri..".ima; (ii) atos cuja intenção seja

lffi:lX"t'"t't''ente 
o exercÍcio do diràito a" o orgíir,no 

'rrnanceiro 
muttilateral promover

OSCAR TGADO/PREFEtTO [,4 UN tCtPAt
CONTRATANTE

MARC NTONIO LIMA
RG:9,76t349-8
rrsrerralirunl r

BARATAO pNEUS Arrinàdo de fôrmà drs,tat

LrDA:25 I I s6 1 30 i$:)ii.Ii:, :|.',';,oolo3 ?i3;*x11#,.
BARATÃo pNEUs EtRELt

CONTRATADA

r'v ú,2;

ICIO VICENTE STROHER
RG:3.976.724-j

TESTEMUNHA

8

Município de Santa Maria do Oeste
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uNrcrpro DE saNTA MARTA Do o ESTE - EsrAoo Do pARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001 -26

Rú^ JOSE OE FAAftç^ PERETRA, tJ'r0 C€P loar' !6..-tzrâ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NE 24012022

CoNTRATANTE: MUNICÍP|O DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ns 10, inscrito no CNPJ/MF sob ne 95.684.544/0001-

26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DEIGADO.

CONTRATADA: BARATÃO PNEUS ElRELl, inscrito no CNPJ sob n.s 25.115.613/0001-03, localizada na Rua

Seriema, ne 995, Bairro Conradinho, Município de Guarapuava PR.

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

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

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

O total do item é de RS 37.350,00 (Trinta e sete mil e trêzentos e cinquenta reais)

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022.

Vigência: 75109/2023

675,00 13.s00,0020,00 lenteoPNEU 7OOX,16 1O LONAS LISO20

30,00 lanteo 795,00 23.8s0,0046 PNEU BORRACHUDO 7OOX16

37.3s0,00TOTAT

ItemlNone do prod utolserviço
louant lwtarca

Prêço
máximo

Prêço máximo
total
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ESTADO DO PARA\Á
PREFEITURA MUNICIP,ÀL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇ.iO
EXTRATO DO CONTRATO 2.IO/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EI\IPRESA ESPECIAI-IZADA
PARÂ FORNECIMENTO DE P}'EUS PARA MANUTENÇÃO
DA FROTA IITUNICIPÀI,, I,INHA LEVE, CAMINHÕES E
MAQUINARIOS PESADOS, NO ATENDTMENTO DAS

^TIVIDÂDES 
DESENVOLVIDAS PELO MUNICíPIO DE

SANTA MARIA DO OESTE PR'.

0 total do item é de R$ 37.350,00 (Trintâ e sête mil e tr€zentos e
cinquenta reais).

publicado por:
Milicio Vicenre Stroher

Código ldentificador:A 7 I I EE l3

Jc,oJ

CONTRÂTANTE: MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO
OESTE. Estado do Paraná, pessoa juridica de direito público intcmo,
com sedc à Rua José de França pereirâ n. 10, iflscrito no CNPJ/MF
sob n" 95.68,{.544'000 l-26. nesrc ato deridamente represenrado pelo
Preteito Municipal, Sr. OSCÁR DELGADO.
CONTRATÀDA: BARATÂo P)iEUs EIREI,I. inscTito no CNPJ
sob n." 25.1 15.613/0001-03. localizada na Rua Sericma, n. 995. Bairo
Conradinho. Município de Guarapuava pR.
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