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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.684.544/000 I -26

Rua Jose de França PeÍeira. n' l0 - CEP.: 85.130{00- Fonefax: (0.12) 99841{495

CONTRATO AOMINISTRATIVO N9 37 I 2023

pRocEDtMENTo ttctretónto Ne oelzozl
pnecÃo tlrrnôMco Ne o5/2023

Aôs dêzêssete dias do mês de fevereiro de 2023, nâ sêde do Município de Santa Maria do oeste,

situada à Rua.losé de Frânçâ Pereira ne 10, o MUNICíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE, inscrita no

CNPJ ne 95.684.5 4410001-26, situâda na Rua José de França Pereira ns 10, CEP:85.230-000, na

cidade de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Prefeito Municipal,

o Sr. OSCAR OELGADO, casado, brasileiro, portador da cédula de identidade np 6.296.081-7, e

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o ns 701.594.329-87, residente e domiciliado na cidade

de Santa Maria do oeste Pr e do outro lado a proponente ALt BRAZ coMÉRclo E LocAçÔEs LTDA

inscrit., no CNPI sob ne 45.762.579/0001-68 com sede na Rua Doutor Celestino, ne 1269, Bairro Vila

Canevâri, na cidade de Cruzeiro SP, representada neste ato pelo representante legal JOÃO PAUTO

FltlPlNl SOARES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade ne 29.960.021-x, e inscrito no

Cadastro de Pessoas Físicas sob o n4256.232.718-71, residente e domiciliado na Rua Professor

Francisco Coutinho, ne 110, lardim Paraíso, na cidade de Cruzeiro SP, nos termos da Lei Federal n

LO.1IO12OOZ, Lei complementar n. 12312006 e, subsidiariamente, pela Lei nq 8.666/93 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 HOMOTOGADA, consoante as seguintes cláusulas e

condições:

CúUSUIA PRIMEIRA . DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a "AQUlslçÃo DE 2(DOIS) VEíCULOS NOVOS PARA ATENDER

A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE PR", CONÍOTMC

solicitação, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital em epígraÍe e seus Anexos,

com c. objetivo da aquisição do veÍculo adiante arrolado no presente termo contratual.

cúUsULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA 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 8.666/1993.

CúUSUtA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DO CONTRATO

3.1- o contrato será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

3.2 - Caberá ao usuário do contrato deste Município a responsabilidade, após a assinãtura, pelo

controlê do cumprimento de todas as obrigaçóes relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das

sanções previstas neste edital.

ctÁusuLA qUARTA - DAs coNDlçôEs DE RECEBIMENTo Do oBrETo

4.1.a) - O orazo máximo para a entresa dos equipamentos veículos será de no máximo 60 (sêssenta)

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 proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do

contratô, às

Local de ent
10, Centro

rantia nima: o Veículo oÍertado deve apresentar garantia mínima de 01 (um) ano e/ou a

prevista em lei, e atender aos req uisitos técnicos solicitados no anexo deste edital A Prefeitura

Municipal de Santa Maria do Oeste - PR se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo

recusá-lo ou solicitar sua substituição. Na Nota Fiscal deverá constar "PREFElTURA MUNICIPAL DE

SANTA MARIA DO OESTE-PR, número do Processo, da Nota de Empenho e o número do Banco e da

contratado;
6.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratâr qualquer das prestações a

assentimento por escrito da Contratante;

6.7 - Em tudo agir segundo as diretrlzes da Contratante'

que está obrigada, sem Prévio

cLÁUSULA 5ÉTIMA - DA5 OBRIGAçÕES DA CONTRATANTÊ

7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de

custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades'

resa: Prefeitura Municipal de Santa Maria do oeste-PR Rua José de França Pereira ne

conta corrente da empresa", para a efetivação do pagamento'

CúUSULA QUINTA. DA CONTRATAçÃO

5.1-Asobrigaçõesdecorrentesdofornecimentodoveículoconstantenestecontratoserão
firmadascomaPrefeituraMunicipal,observadaascondiçõesestâbêlecidasnesteêditalenoque
dispõe o art.62 da Lei n.8.666/1993.

5-2 - A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis' contados da

notificação enviada pelo Departamento de Licitações, 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 iustificado e âceito pela Administração'

5.4 - A licitante vencedora não poáerá subcontratar, sub empreitar' ceder ou transferir' total ou

parcialmente o objeto da presente licitação'

CúUSULA SE)CÍA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

6.1 - Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital,

informando ao Pregoeiro a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

6.2 - Atender as condições descritas no Anexo I - Termo de Referência e contrato'

6.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições' de acordo com o disposto no Edital e

seus anexos, assim como em sua proposta de preços;

6.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo Íornecimento do objeto licitado, incluindo

taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encarSos sociais e trabalhistas,

transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornêcimento

do objeto contratado;

6.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza' que venha a sofrer seus empregados'

terceiros ou â Contratada, em razão de acidentes ou de ação' ou de omissão' dolosa ou culposa' de

prepostodacontratadaoudequememseUnomeasir,decorrentesdofornecimentodoobjeto

rTD^.t762579m0164 on t.rozr02)i )

servidores especialmente designados;
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7.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações

apresentadas na proposta da Contratada;
7.3 - Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva entrega dos produtos, objeto dêste
contrato;
7.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido neste contrato;
7.5 - Aplicar à Contratadâ as sânções administrativas regulamentares e contratuais, quando
necessário;

7.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

cúusuLA NoNA - Do coNTRotE E FrscALtzAçÃo 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 Contratante, êspecialmente designados, na

forma dos arts. 67 e 73 da Lei ns 8.666, de 1993, e do art. 6e do Decreto ne 2 .271, de L997.

A verificãção da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios

previstos neste Termo de Referência.
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cúusuLA orrAVA - Do PREço E REvtsÃo

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 comprovem a procedência do pedido, tais como: notas

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

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

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.

8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada 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 mercado e deverá manter a

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

mercado vigente à época.

8.5 - lndependentemente da solicitação de que trata o subitem 8.2, o contratante poderá a qualquer

momento reduzir os preços contrâtâdos, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de

mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados

no mercado nacional e/ou internacional.
8.6 - Na ocorrência do preço contratado tornâr-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 especificações.

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, sêm

prejuízos das penalidades cabíveis.
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ofiscalougestordocontrato,aoverificarquehouvesubdimensionamentodaprodutividade
factuada, de-verá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação

contratualàprodutividadeefetivamentenecessária,respeitando-seoslimitesdealteraçãodos
valores contratuais previstos no § 1e do artigo 65 da Lei ne 8 666' de 1993'

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

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

orepresentantedacontratantedeverápromoveroregistrodasocorrênciasverificadas,adotandoas
frovidências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§

1e e 2s do art.67 da Lei ne 8.666, de 1993'

odescumprimentototalouparcialdasdemaisobri8açõeseresponsabilidadesassumidaspela
contratada ensejará a âplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar

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

FicadesignadooservidorodairJoséFerreiradeLima,inscritonoCPF/MFn4.857.956.159-00,para
exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do Contrato' nos termos disciplinados nos art'

58, llle 67 da Lei federal ns.8.666/93'

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da cÔntratada'

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

técnicas, vícios redibitórios, ou empÍego de material inadequado ou de qualidade inferior e' na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art 70 da Lêi ne 8 666' de 1993'

cúUSUtA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 - o pagamento, decorrente da aquisição do obieto desta licitação' será efetuado mediante

crédito em conta corrente, no prazo de ". 
it" 30 ítrint"l di"r. contados do recebimento do veículo

em cada ordem de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal,

devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispóe o art 40' inciso XIV' alínea "a"'

combinado com o art.73, inciso ll, alínea "b", da Lei n'8'666/93 e alterações'

a) A proponente deverá apresentar junto com a Nota fiscauÍatura' a CND federal conjunta' Certidão

wegativa de Débitos Trabalhista e Certificado de Regularidade de Situação (cRS) perante o Fundo de

Garantia do Tempo de serviço - FGTS em plena validade e a cópia da respectiva nota de empenho'

10.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança' esta será devolvida e o pagamento será

sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a

ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo'

10.3-Nahipótesededevolução,anotafiscaufaturaseráconsideradacomonãoapresentada'para
fins de atendimento das condições contratuais'

10.4 - Na pendência de Iiquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da

prestadora.
10.5 - o Município dê Santa Maria do oeste-PR, não pagará,sem que tenha autorização prévia e

formalnenhumcompromissoquelhevenhaasercobradodiretamenteporterceiros,seiamounão
instituições f inanceiras.
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10.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela

prêstadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

a) Advêrtência escrita;

b lú ulta;

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

dâ fiscalização, no caso de descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas neste

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

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

11.3 - Será aplicada 149!3anas seguintes condições;

11.3.1 - No caso de atÍâso iniustificado na execução do obleto, 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) 1,0% (um por cento) - a partir do lle (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30

(trinta) 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 Iimite de 15 (quinze) dias de atraso, a partir de quando

será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

11.3.3 - A partir do 3le (trigásimo 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 previstâs no Artigo 7e da Lei Federal 10.52012002.

11.3.4 - Será configurada a inexecução parcial do obieto na hipótese de descumprimênto parcial

das obrigaçõeS e responsabilidades assumidas Contratualmênte que comprometam diretamente o

ob.jeto 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 ldez 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.

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimênto 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 municipal.
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cúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

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

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

8.666/1993, no ãrt. 7e da Lei n. 10.5202002 e no art. 8s da lnstrução Normativa 3712009 do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções:
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11.3.8 - Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configuÍem inexecução
total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de L% (um por cento)
sobre o valor total do contrato.
11.3.8.1. As obrigaçôes às quais se refere o item 19.3.8 são aquelas que não comprometem
diretamente o objeto principal do contrato, mas que íerem critérios e condições nele explicitamente
prêvistos.

11.3.8.2. Em caso de reincidência, será aplicada ã 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 proponente não mantiver 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 10.52012002.

11.3.11 - Câberá multa compênsatória 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 âssinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumênto

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 santâ Mariâ 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 condiçõês dê habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório;
11.3.13 - A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as

dema is.

11.3.14 - quaisquer 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 administrâtivo, 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 impedimento de

contrâtar com o Município de Santa Maria do Oêste PR, pelo prazo não supêrior a 02 (dois) anos, ao

licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obriSações assumidas no

contrato,
11.5 - A declaracão de inidoneida de será aplicada ao licitante que

a) Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação;

b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

procedimento;

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

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
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11. 6 - Ficará im r com o Municí io e descredenciado no sistema de

cadastramento de fornecedores municioal. peio prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das

outras multas previstas em êdital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua pÍoposta, não celebrar o contrato,

b) Deixar de entregaÍ ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,

d) Não mantiver a propostâ,

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) comportar-se de modo inidônêo ou
g) Cometer fraude fiscal,

11.7 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicaÍão aos licitantes remanescentes

convocados em virtude da não aceitação da prlmeira colocada, ressalvado o caso de

inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

cúUSULA DÉcIMA SEGUNDA - OO CANCELAMENTO DO PREÇO CONTRATADO

12.1 - O contrato será cancelado, âutomaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando

não restarem fornecedores contratados e, por iniciativa dos Usuários do contrato deste Município

quando:

a) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de aiuste;

b) Os preços contrâtados apresentarem-se superior ao do mercado e não houver êxito

na negociação;

c) Por razão de interesse público, devidamente motivado.

12.2 Cancelado o contrato induzirá na convocação do fornecedor com classificação

imediatamente subsequente.

12.3 Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

cúusurA DÉcrMA TERCETRA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁR|A

13.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação, correrão a cargo do Usuário do

contrato, cuios Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de

empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e

ao que dispôe o artigo 62, da Lei n.8.666/93 e alteraçôes, descritas igualmente e seguir:

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PREçO CONTRATADO

14.1 - Considerando tratar-se de julSamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo

menor prêço por item, HoMoLOGADO a classificação da proponente conforme abaixo especificado,

objeto de publicação no Órgão de lmprensa Oficial deste município, ficam assim firmados:

ALLBRAZ asi^.dodeíoma
COMERCIOE disitàrPoÍ^LLBRAZ

LocAcoEs fi}Tí:,:ifÂ:'.:'
LTDA:4576257900 DàdoÍ 2023.02 24

0ló8 03:4354 -03 00
1

D

la.+.oo.sz.oo.oo lDo Exercicio13.002. í 0.301 .1001 .1072 lsoolzsso2023

ItemlNome do produts/sêrviço huant lMarca lPreço lPreço
I I lmáxi lmáx total

da lConta Oa lFuncional programática

ldespesa I

lFonte de lNatureza da lGrupo da fonte
kecurso ldespesa I



Jtl

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo pnneNÁ
CNPJ: 95.684.5441000 l -26

Rua Jose de FranÇa Pcreira. n" l0 - CEP.: 85.230-000- FonclFax: (042) 99841-0495

1 DEscRrÇÃo:
,CAPACIDADE MINIMA DE 5 PASSAGEIROS

-MoDÊLo FABRTcAçÃo 22l23
.POTENCIA MINIMA DE 75 CV NA GASOTINA

-cou gustÍvrL ensoLtNA/ ETANoL
-AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO

-8ANCO DO MOÍORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA

-vtDRos, TRAVAS E RETRovtsoREs ELÉTRrcos
.DESEMBARAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO

-DtREçÃo HIDRAULTcA ou ELÉTRrcA

-rNJEÇÃo ELETRoNtcA
-APOIO DE CABEçA NOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS
.TODOS OS ITENS DE SEGURANçA PRECONIZADOS PELO CTB E

CONÍRAN
-KIT MULTIMIDIA
.RADIO AM/FM, ENTRADA USB E BLUETOOTH

-ptorADo coNFoRME EspEctFtcAÇÕEs sÊcRETARtA DE EsrADo
DA sAúDE sEsA
-MrNrMo 5 MARcHAS A FRENTE E UMA RÉ

.PORTA MALÂS COM CAPACIDADE MINIMA 466 LITROS.

COR PREFERENCIALMENTE BRANCO

2,00 Renault

LoBan

Zen

99.440,0
0

198.880,00

TOTAL 198.880,00

cúusutA DÉcrMA eurNTA - DA puBucAçÃo.

15.1- O extrato do presente contrato será publicado no órgão Oficial do Município.

cúusur.l oÉcruA sExrA - DAs DtspostçôEs FtNAls

16.1- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal lo.52Ol20O2,
do Decreto na 10.024120L9, na Lei Complementar n0 123, de 14 de dezembro de 2006 e,

subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

cúusutA DÉctMA sÉrMA - Do FoRo

L7.l - Fica eleito o Íoro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, renunciando de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para processâr as questões resultantes desta licitação e que não
possam ser dirimidas administrativamente.

cúusutA DÉctMA orrAVA - crAusuLA ANTTcoRRUpçÃo

18.1. O município adota as práticas de anticorrupção, devendo:
a) Observar e fazer observar em toda gêstão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de
ética. Durantê todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitândo práticas corruptas e

fraudulentas:
b) lmpor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei

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

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

â) Práticas corruptâs: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas

8

Âsrhâdô d. ÍoÍmà drgirar

ALL ERAZ COMEiC|O € po, 
^Lt 

BR^z CoMÉRoÔ Ê

LocAcoEs lffl.:?ff,"*",*
1TO4i45762579000168 Dàdo!:2023.0r.:,r0s.44:r.{
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNPJ: 95.684.5,141000 l -26

Rua Jose de FranÇa Pereirâ, n" l0 - CEP.: 85.230{00- Fonc/Fax: (042) 998414495

atividades;
b) Prática fraudulenta: a falsiÍicação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a

execução dos recursos;

€) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de rêpresentantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços
em níveis artificiais e não competitivos:
d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a

execução de um contrato;
e) Prática obstrutivâ: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declaraçôes falsas, aos rêpresêntântes da SRSA, com o objetivo de impedir materialmente a

fiscalização da execução do recurso.
Concordar e autorizar a âvaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos
órgãos de controle interno e externo todos os documentos, contas e registros comprobatórios das
despesas efetuadas.

Santa Maria do Oeste PR 17 de fêvêreiro de 2023

ALL BRAZ COMERCIO E as.ãdo d. íô.mà dBtr,rpd ÂLL

LocAcoEs iiâi:#5!il"*'.1ff**'
Lf D Ã:457 625790001 68 Dàdo': 202r.02.2403 44 rr {r'oo'

OSCAR DELGADO/PREFE ITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

AtL BRAZ COMERCTO E LOCAçOE5 LTDA

CONTRATADA

MAR

RG:9

TESTEMU 1

A ICIO VICENTE STROH ER

RG3.916.724-7
TESTEMUNHA 2

9
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UNICIPIO DE SANTA ItrARIA DO OESTE _ ESTADO OO PARANÁ

CNPJ: 95.68,t.544/000'l -26

RUA JOSE DE FRÀNçA PÉREIRÀ' I{' 1O c€p.: !6.2!0.OOO - ÊOllÉ/fÂx: (oa2l Ja4a_lr!l

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 3712023

coNTRATANTE: MuNtcípto DE SANTA MARTA Do oEsTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito

público 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 representado pelo Prefeito Municipal, sr. oscAR DEIGADO.

GoNTRATADA: ALL BRAZ COMÉRC|O E LOCAçÕES LTDA, inscrita no cNPJ sob o Ns 45.762.579/0001-68'

situada na Rua Doutor Celestino, Ne 1269, Sala 09 A, Vila Canevari, Cruzeiro SP'

OBJETO: ,,AQU|S|çÂO DE 2(DOIS) VEÍCULOS NOVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚOE OT SAUTA UARIA DO OESTE PR".

Data de assinatura:l7 de fevereiro de 2023.

vigência: t6l12/2024

.440,00 198.880,0000 Renault

Logan

NCIA MINIMA DE 75 CV NA GASOLINA

CO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA

-VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉÍRICOS

-DESEMBARAçÂDOR DO VIDRO TRASEIRO

O DE CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIROS E ÍRASEIROS

.TODOS OS ITENS DE SEGURANçA PRECONIZADOS PELO CTB E

DIO AM/FM, ENTRADA USB E BLUETOOTH

.PLOTADO CONFORME ESPECIFICAçÔES SECRETARIA DE ESTAOO DA

MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ

MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA 466 LITROS

DADE MINIMA DE 5 PASSAGEIROS

DESCRTÇÃO

DEtO FABRICAçÃO 22123

-COM BUSTÍVEL GASOLINA/ ETANOL

R CONDICIONADO QUENTE E FRIO

DIREçÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA

NJEçÃO ELETRONICA

NTRAN

T MULTIMIDIA

DE SESA

COR PREFERENCIALMENTE BRANCO

198.880,00TAL

o total do item é de Rs 198.880,00 (Cento e noventa e oito mil e oitocentos e oitenta reeis).

do produto/serviçoItêm



2a10212023,08:12 Preíeitura l\runicipal de Santa Maía do Oeste
1ta-

ESTÀDO DO PARANA
PR-EFEITUR-{ MU:{ICIPAL DE SÂNTA MARIA DO OESTE

LICIT,\("\O
E\TR.\TO DO CO\TRATO 37/202.1

CONTRÁTANTE: UfUUICÍpfO nO SaNTA MARI^ DO OESTE, Esrado do Paraná. pessoajuridica de direito público intemo. com sede à Rua

José de França Pereira n' 10, inscrito no CNPJ/MF sob n" 95.6114.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal. Sr.

OSCAR DELGADO.
CONTRÁTADA: ALL BRÂZ COMÉRCIO E LOCAÇÓES LTDA. rnscnra no CNPJ sob o N'45.762.5?910001-68. situada na Rua Doutor

Cclestino. No | 2ó9. Sala 09 A. Vila Canevari. Cruzeiro SP

oBJETOT '.AQUrStÇÂO DE 2(DO|S) VEiCUIOS X<IVOS paRÁ ATENDER A DEMÂNDA DÀ SECRETARIÂ MUNICIPAL DE SAÚDE

DE SANTA MARIA DO OESTE PR'.

lu.. a. p'"r*o'*^'c"

{APACIDADE MINIMA DE 5 PÀSSA(iÉIROS

,MoDELo fABRrc^ÇÂo 22/]1

-portNcl^ Mt N tM^ Dri ?5 cv N^ o^soLlN^
(iASoLlNÀ T ETANOI

I CONDICION^DO OUENTE E TRIO

ANCO IX) MOTORISTA COM RECULAGEM DE ATTURA

-vIDRos. TR^vAs E RETRovlsoRÉs ELÉTRtcos

.DESFMB^RACADOR DO VIDRO TRASÊIiO

-DrREcÃo HTDRAULICA ou ELÉTRtc^

-rNJaÇ^o ELlirRoNtc^

-À!oto DE CAEEç^ NOS B^NCOS DI^NTIIROS E TR^SEIROS

'roDos os lÍÉNs DE sEGUn^NÇ^ PRETONIZ^mS PELO CTB E COtiTi-A-\

T M(iI TI\{IDIA

RADIO AM/TM. ENTRADA USB E BLUET(YJT}I

ploÍ^Do coNFoRME EspEcIFrc^ÇÔEs SFrRF-TÀRIA DÉ EsÍ^rD D^ s^ÚDE sEsA

MTNIMO5 M^RCHAS À FREII"IE E UMA RÉ

^ 
M^L^S COM CÀPACID^D! Ml N llil.{.1í6 LITROS

OR PREFERENCIALTIENTE BRA\Co

O totâl do itenr é dc R$ 198.880.00 (Ccnto e noventâ e oito mil e oitoceÍtos 0 oitenta reàis)

Publicâdo por:
Milicio Vicente Stroher

Código ldentiÍicador E6A5E6B5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Paranâ no dia 2410212023. &liçào 2717

A verificàção tle autenticidade dâ matéria pode ser feita irformando o código identificador no site

https: //www.diariomunicipal.com.br/amp/

https:/^{ww.diariomunicipal.com.br/amp/materia/E6A5E6B5/03AFY-aSXEet5hrrSO3oGHgvSMgTnlDtu-O6JYan3OMpTSjLKÚNmumGlxGzuKflTz
1t1

Drtâ de assinâtura: l7 de fcverciro de 2023.

vigência: l6/02/2024


