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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNpJ: 95.684.5u14 /O}Ot -26

Rua Jose de França pereira, n. I0 - CEp.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-13J9

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 232 12022

contrato de compra e venda, que êntre si cerebram o MuNrcípro DE 

'ANTA 
MAR.A DO OESTE - pR ea empresa MEGA DENTA. tMpoRTAçÃo, ExpoRTAçÃo EcoMÉRcto oJ ,iáruü,ooo'lot-óclcos ErREr-r, na forma abaixo. coltrRlra,rrrr, úur,rrcípro DE SANTA MAR'A DooEsTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito o,ioLi.o 

'ni"-o, 
com sede à Rua losé de FrançaPereira' ne 10' inscrito no cNpJ sob ne 95.6g4.5441000r-zs, 

""r," ato devidamente representadopelo Prefeito Municipar, sr. oscAR DE.GADO, residente 
" 

aomiciti.ao nesta cidade, portador da RGne 6'296.081-7 SSp/pR, e inscrito n-o cpF sob np 701.594.329-S], e CONTRATADA: MEGA DEÍrrrAtrMpoRrAçÃo, ExpoRrAçÃo EcoMÉRcro DE pRoDuros ooorioLoãrtói ;i_,,.1 ;".r*ffi ;de direito privado, com sede à Rua John Fitzgerald Kennedy, nn Zóg, A.irro Recreio, CEp: g6.025.240,
na cidade de Londrina, Estado do paraná, inscrito no cNÉ., sJ;, 25.347.162/000r-14, neste atorepresentada pera srâ' cÂRoLrNE D FÁrrMA THERESA LADETRA, residente e domiciriada à Rua Rui
!1loT, nn 55, Jardim ShangriJá, na Cidade de Londrina, iri.áo o" paraná, portadora da RG nQ7.071.551-1 SSp pR e inscrita no CpF na 038.549.009_70.

cúusutA I - oBJEÍo
,,AQUISIçÃO 

DE MATERIAT ODONTOTóGICO PARA ATENDER A5 DEMANOAS DO SISTEMA UNICODE SAÚDE OO n,|urutcípro DE SANTÂ MAR|A DO OeSre - pni,,-.onforme exigências descritas nopÍêsentê EDtTAt e TERMO DE REFERÊNCta.

conforme a segu rr

cúUsUTA II - FUNDAMENTAçÃo LEGAT
o presente contrãto está sendo firmado com fundamento na Lei ne1o.s2o de 77 /or /2002 e Lei np8 666/93, e de acordo com as côncrusões do pregão EretÍônico n.s 05612022, apriianáo-se .ina., o,princípios inerentes aos contratos administrâtivos.

cúusutA - vAtoR
o valor aprovado para o objeto é de Rg 1.19g,90 (Mir, cento e noventa e oito reais e noventacentavosl, denominado valor contratual.

Parágrafo único
os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente ricitação ocorrerão por contados recursos das seguintes dotações orçamentáriãs:

Ite Especificações Mínimas Marca

Unit.
a lor

otal
alor

13 APLICADOR DYCAL 50,00 IMPLA 6,81 343,50
21 BO DE ESPELHO 0,00 IM PLA 2,9 t7 4,00

7 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS 10,00 M PLA 3 39,
8 ESPATUTA DE MANIPULA ÇÃo Ne 24 20,00 IMPLA 5,98 119,60

50 FORMOCRESOL
120,00 AQUIRA 4,3 522,

L
1.198,

CÁROL|NE DE ^i,hôdôd. 
ídià

FATTMA THERESA 8flifr l'#Hi'*
LADÊlRA:0185490 L^oEriÀ!§s.eooe7o

0970 oàdor:2o22oere
03 31 43'OO'

@



\.a2í

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paRaNÁ
CNpJ: 95.684.5,t4 /O}Ot _26

Rua Jose de Frànçâ pereira, n. lO - CEp.: 85.230-000_ Fone/Fax: (04 213644-t35g

cúusuu rv - paGAMENTo

;.:::il:"t 
*t'efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscat e recebimento dos

Parágrafo prímeiro

ff*T"lt:1'r*verão 
constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do

Parágraío Segundo
o pagamento está condicionad-o à aprovação da respectiva comissão de Recêbimento. instituidapela_ Portaria Ne 091/2022, de 09 de agosto àe 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a .,NTRATADA estiver sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santa

[?:;r:tH:;:R' 
deverá emitir nota riscal eletrônica, .onr;,;; Decreto Estaduar n,,:.saoizooa.

caso a G.NTRATADA este.ia em dé.bito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar ,unto àsecretaria de Fazenda do Município de santa Mar;;;il; ;;, os respectivos empenhos em seunome nâo poderão ser liberados, e, de consequência, estes nào tergo vatidade nem eficácia.

cúusUIA v - FoRMA DE PAGAMENTo
o pagamento mencionado na cráusura anterior será efetuado através de depósito em conta correnteda CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou titrto p"l" r"rr".
cúusurA vt - coNDtçÕEs oE ENTREGA
os pÍodutos deverão ser entregues em até 05(cinco) dias, a contar da assinatura do contrato noseguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309, Ce;; AS.ZSO-OOO, Centro, Santâ Maria doOeste/PR, de 2? à 6! feira, no horário das 8h30min às 11h30Á 

" 
Jr, ,St rO.,n às 17h.Omin.

Parágrafo PrimeiÍo
os produtos descritos no itêm ântêrior devêrão e§tar êm toter acordo com as exigências do ANExoll do Termo de Rêferência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabiridade da coNTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,embalagem' transportes, fretes, seguros, carga e descarga do materiar, desde a sua origem até olocal de destino, incrusive as despesas de devorução do-materiar entregue em desacordo ou com

;[:::*,r 
defeitos de fabrícação e o prazo máximo para reposiçãi do produto é em até 10 (dez) dias

Parágrafo Terceiro

^sinüod.íom.(^iouNÉ ot F^nM^ diqt l@caRiouNÉ
iàERE5^ Dt F^IIM^ THEÂIS

LIDE|R^o33549OO9,OtÁDErf,ÀO335.90O970'
u{,or l0)2 0! ts
@rl:Í it!«),

D s

022 120 31 200 1 0 03 1 1 00 1 720 5 3.90.30.00.00 Do Exercício2 0 31 020 1 0 130 1 00 1 2080 3.3.90.30.00.00 Exercício022 60 1 01 03 11 100 2080 3.90.30.00.00 o ExercÍcio0 31 020 1 0 130 00
,|

1 207 93 .3.90.30.00.00 ExercÍcio

dã programática
da da fonte

3.002.

@
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CAROL|NE DE ^$hádo 
d. íoh!

mn,,,ro r,.,rrrsr 8inlifr l'i[?li^,
LÂDEIRÂ:O38s4q LTDETFÀors!.oh7^

ú97O Dódô!:t0llo9.r9
03it?r05.03,00,

J

Entregar os produtos devidamente embarados, de íorma a não serem danificados durante aoperação de transporte de carga e descarga.
PârágraÍo euarto
caso os produtos não sejam entregues no prazo estaberecido âcima, o fiscar do contrâto designadoiniciará procedimento administrativo para aplicaçâo a. p"n"tàr0", ao licitante vencedor, excetuadoos casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pero coNTRATANTE.Parágrafo euinto
os produtos serão recebidos provisoriâmente, a pârtir da entregê, pero responsáver peroacompanhamênto ê fiscarização do contrato, para efeito de poiterior u"riti..ç"o 

-ã" 

"u"

conformidade com as especificações constantes no Termo Ae Àeteren.ia 
" 

na proposta.Parágrafo Sexto
os produtos poderão ser rejeitados, 

.no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes no ]:r1o .de Referência 
" n" p-po*", devendo ser notificada aCONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, aa aata aa enti"ia.

Parágrafo Sétimo
caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantesno Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no pr"io a" ,tá Oi (.i".;) ;;",a contar da notificação da CoNTRATADA, ficando às suas custas, incrusive das despesas referentes àretirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para aCONTRATANTE-

Parágrafo Oitavo
os produtos serão recebidos dêfinitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimentoprovisório, após a verificação da quaridade e quantidade do materiar e consequente aceitaçãomediante assinatura e apresentação da Nota Fiscai ao Departamento de contabilidade.
Parágrafo Nono
Na hipótese de a veÍificação a que se reíere o item anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como rearizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia ao 

"rgot.r;"iiodo prazo.

Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não excrui a responsabiridade da CoNTRATADApelos prejuízos resultantes da incorreta execuçâo do contrato.
ParágraÍo Décimo primeiro
5e a êntrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prazo estipurado, aCONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.
ParágraÍo Décimo Segundo
lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando-se arepor aquele que apresentâr defeito.
Parágrafo Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrigada a trocâr, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusadasendo que o ato do recebimento não importará na aceitaçâo.
ParágraÍo Décimo quarto
o prazo de vigênciã do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

cúusuLA v - oBRtGAçôEs DA coNTRÂTADA
A CONTRATADA obriga-se à:

@
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a) Arcâr com todo e quarquer custos decorrentes de manuseio, embaragem, transportes, fretes,seguros' carga e descarga do materiar, desde â sua origem até o rocar de destino, incrusive asdespesas de devotução do materiar entregue em desaà.a. o, .o-,n .i.ilil'J:"1i"'j^'-".t"t.^- ^--,
:l;:,,:'.r,::::p,";;i;;;"i;;;, 

em estrita conrormidade.",:1"",'r'll;:::r:::":T;ffj1t#::1";

c) observar se o(s) modero(s) de referência, quando houver, atendendo integrarmente àscaracteíísticas do editar, hâja vista que ô fabricante pode arterar seus produtos e moderos sem prévio

d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modero que atenda as caractêrísticas do editar,mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modero de referência não isentam a coNTRATADA daentrega do produto em conformidade com as características do editar, nem são ro,iro, prracancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabiridade-da corutRareoa al r"r,ri.úJ" 

"atendimento às características do produto.

:ll."rilXr,:"".1 
responsabitidade por extravios e/ou danos sofridos no transpone quatquer que

fl obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo deReferência e no ato convocatório, bem como os pr"ço. aonr,.n,u, da proposta âpresentada.g) Assegurar que os prôdutos estejam embaradoi adequadamente, para que não sofram danosdurante o transporte ou armâzenamento.
h) Assumir excrusivamente seus os riscos e as despesas decoÍrentes do fornecimento dos produtos,necessários à boa e peíeita entrega do objeto contratado.
i) Cumprir todas as orientaçôes do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condrções de habiritação e quarificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrem, no todo ou em partá, as obrigaçôes assumidas em razão da presenteproduto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em pãrte, oobjeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreçÕes, sem ônus para a
CONTRATANTE.

m) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidâde de caráter urgente, além depÍestar os esclarecimentos que julgar necessário.
n) Manter, durante toda a exêcução do Contrato, em compâtibilidade com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avariaoos peti corurnlururE, que oecidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) sujeitar-sê à ampra e irrestrita fiscârização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento daexecução do contrato. A existência da fiscarização de modo argum diminui ou atenua aresponsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.- Durante o período da garantiã, os custos rerativos ao desrocamento, para transporte doequipamento e materiais, bem como de deslocamento O" feçrs e pessoal para as futurasmanutenções que possam vir a ocorrer, serâo por conta da ..NTRATADA, u", .oro o trrn.po.t" J"equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normasde segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum anu, ; COrufUflruff.rl Responder civil e criminâlmente por todos e quaisquer danos p"rrorir, ,at"ri.is ou morais

CÂROLINEDE À$'Ndod.íô,mà

rrrr ere rnene se 8i,nil',ff l^,ál?ll^,
LÂDEIRA:038549 r^DElF^,o3s5aeooe7o

OO97O Dadoi2oz2.oe re
@'12't8 {l'on
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ocasionados à Adminastração ê/ou a tercêiros em decorrência de doro ou curpa, na entrega do objetoda presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.s) Fornecer e utirizar toda a competente e indispensáver mão de obra habiritada para a entrega doobjeto da presente ricitação, atendidas.todas as i-,*ã".'", ,"ái, pertinentes, tais como trabarhistas,inclusive no que se refere às normas de segurança=no a"uait,o 
" 

previstas na regisração específica;encargos sociais, tributários, previdenciários, funãiários e demris que incidam ou venham a incidirsobre o objeto da presente licítação, por r"i, 
"rp"liri, ;;;;j., e mesmo que não mencionadasno€dital, pâra com as quais ficará única e excrusivameit"lurpoi.rurrirrar.

lrt",l,il.T;":" 
fiscal do contrato toda e qualquer situaçao-Jnamata que possam causar preiuízos à

u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquersituação anômala no decorrer da aquisição ao oO1"to a. í"r"rà,,.,,*g"v) Manter sigiro, sob pena de responsabiridade ;ivir, punrt 
" "Jrinirt.ativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do coNTRATANTE ou de terceiros d" qu" to..,. conhecimento êm razão daexecução do objeto deste Contrato.

Parágrafo único
6arantia dos pÍodutos:
a) O período de garantia é de no mínimo 12 mêses.
b) A garantia dos equipamentos.de-verá ser decrarada na proposta e passará a contar a partir doRecebimento Definltivo pela CONTRATANTE.

cúusurA vil - oBRtGAçõEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidâdes legais.b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, e l"r.i, intorn.rçOes que esta venha asolicitâr.

d Exigir o cumprimento do objeto desta ricitação, segundo suas especificações, praz.s e demaiscondições.

d) Acompanhar a entregâ dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsabiridade
da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justific.iirr. 

---
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalÍzação e avaliação dos produtos.
f) Receber o objeto e conferir as especificações tecnicai com as constantes no Termo de Referência,no instrumento convocâtório ê na proposta da ..NTRATADA, recusando-o na hipótese dedesconformidade com as caractêrísticas pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferêncie das características dos itens fornecidos, por meio da comissão deRecebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega totar, fier e corretâ do objeto contratado, ou de parte da entreg", qr" ,"referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo Íixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes no Termo de Referência, editar e proposta, para fins de aceitação erecebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigaçôes assumidas perâ CoNTRATADA exigindo suaimediata correção, sob pena de aplicação das penalidades pr"ri.,r, 

", lei, ressalvados os casosfortuitos ou de força maiores, devidamente justifi.a", 
" 
,iii,", pela CONTRATANTE.

rerlre ruenesa ã1,ffi $,.if
LÂDEIRÁ:038549ooeTo f,frI.ji$,' @
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j) comunicar à CoNTRATADA, por escrito,-sobr€ imperfeições, farhas ou irreguraridades verificadasno_obieto fornecido, para que seia substituÍdo, r."o.rrj" 
",l."rr,rl".l)^l:]^",.t:i, "" todo ou em p..t", b"n. entregues 

", O"rr.orao",CONTRATADA. e,rl,ssus) cÍr oesacoroo com as obrigações assumidas pela
l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pera ..NTRATADA comterceiros, ainda que vinculados à execução do presente f"r,ni i"ionrrr,o, bem como por qualquer

::iff:rffi::i"rceiros 
em decorrência de ato da córrririaor, de seus empresados, prêpostos

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

:li,::'r"i:J.Ij::,i:::::5:f:lr1il,o'" as coNrRArADAs possam cumprir suas obrigaçôes

CtÁUSUtA IX - RESPONSABII.IDADE SOTIDÁRIA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor púbrico oDArR JosE FERREÍRA DE 

'MA 
CpF Ne857.956.159-OO Assistente em Administração

Parágrafo primeiro
A fiscarização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da coNTRATADA,inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, aina. or" íesurtante de imperfeiçôestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em correspo nsa biridade daA-dministração ou de seus agentes e prepostos, de conformidadt1993. - ilJ ç r,, epuJru), uE L(Jnrormroaoe com o art.70 da Lêi Ne g.666, de

Parágrafo Segundo
o representante da Administração.anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadascom a execução do contrato, indicando dia, mêi e ano, 

'bem 
como o nome dos funcionárioseventuarmente envorvidos, determinando o que for ne.err;rio L"gut"rização das farhas ou defeitos

:.t;:#::"r 
e encaminhando os apontamentos à autoridade competênte para as providências

cúusurA x - sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrâtiva, nos termos da Lei Np g.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 elegislãções pertinentes à execução do contr"to, o mrnicipioi" sãnta v"ria do oeste, poderá, ainda,garantida a prévia defesa, aplicar à empresa ..NTRATADA .r ,ãnç0", previstas no art. g7 da Lei Ne8.666/93.
b) o licitante que ensejâr o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusâr injustificadamentê a âssinar o contrato, faihar ou frarda, no rorn".i."*á ãã-"ii"ioadquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer dectaraçao fatra ou .or"t",. tr.ude fiscal.Parágrafo primeiro
A CONTRATADA que cometer quarquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,sem prejuízo da responsâbilidade civil e criminal, às s"grlnr"i r.nçà"r,
a) Advertência por fartas reves, assim entendidas .qrãr* or.ráf.carretêm prejuízos significativospâra a CONTRATANTE;

CAROLINE DE
F^T|MA TI.ERESA 

p(riôuNr DEFrriM^

LADEIRÂ:0385490 t D€nrüàsemeToosTo ?ff:-'""-.',"
ír @
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b) Multâ moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
cl Multa compensatória de 70% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, nocaso de inexecuçâo total do objeto;
d) Em caso de inexecução pr.iirl, 

" 
multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimo;á;;

e) suspensão de ricitar ê impedimen,o a" àn,rr,",. ionl"irra", entidade ou unidade administrativapela quar a Administração púbrica opera e âtua concretamenú, pero prazo de até dois anos;f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar;om 

" 
aJrinirtrrçao pública, enquantoperdurarem os motivos determinantes da punição o, oe or" á" promovida a reabiritação perantea própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a G.NTRATADAressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

ParágraÍo Segundo
Também fica sujeita às penaridades do art. 87, ,le rv da Lei Ne 8.666, de 1993, a ..NTRATADA que:a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por ruio iolosos, Íraude fiscal no recolhimentode quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrêr os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar cám , ÃJrin'*r"çeo em virtude dê atos irícitospraticados.

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar_se_í
assesurará o contradiiório e a ampra defesa i co^rrnauoÀ, o;*:Tr::§;:":ff:',ffl["il:
na lei Ne 8.666, de 1993, e su bsid iariame nte a Lei Ns g.ZaA, de fggg.
Parágrafo euerto
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condutado infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da .oNTRATADA,levando em consideração todos os atos cerebrados.o,n. éontRnrANTE, bem como o danocausado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
Parágraío Quinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui â responsabilização do licitante poÍ eventuaisperdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste _ pR.
PaÍágrafo Sexto
As sanções administrativas previstas nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominaçõesimpostas pela lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

cúusULA xI . coNoUTA DE PREVENçÂo DE FRAUDE E coRRUPçÃo
os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores esubcontratados, se admitida a subcontratação, o mais arto prJrão a" ética durante todo o processode licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Parágrafo único
Para os propósitos desta cláusula, definem_se as seguintes práticas:
e) "prática corrupte": oferecer, dar, receber ou soliiitar, oiieta ou indiretamente, qualquervantagem com o objetivo de infruenciar a ação de servidor púbrico no processo de licitação ou naexecução de contrato;
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Rua Jose de Frânça pereira, no l0 - CEp.: g5.230_000- Fone/Fax: (04 2) 3644-1359

b) "prática fraudurenta": a farsificação ou omissão dos fatôs, com o objetivo de infruenciar oprocesso de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática corusiva": esquematizar ou estaberecer um acordo entre dois ou mais ricitantes, com ousem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão-ricitador, visando estaberecer preçosem níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva,,: causar di
sua propriedade, ,i,.noo inr,'Jno.rl:ilTffi1ffi::":: 

rff,.r,"j.§r;:Til,.""r::":;ffi":
execução do contrato.
e) "prática obstrutiva,,: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazerdeclarações falsas aos representantes do organismo finana"iro l,rltil"t"ral, com o objetivo deimpedir materialmente a apuraÇão de alega!ões de ,ei,.. or"r,ri.-".rma; (ii) atos cuja intenção seja

;ffi::[.tt"t"''ente 
o exercício ao áireito o" à-"ã-,r." financeiro muttitateral promover

cúusuu xlr - otspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga/pR., com renúncia de quarquer outro, para dirimir asdúvidas ou questões decorrentes deste contrato
E' por estaÍem justos e contratados, firmam o presêntê contrato em 03 (três) vras de iguar teor eformâ, juntamente com as testemunhas abaixo, ;rr" q;;;;;;dos os efeitos tegais.

Santa Maria do Oeste pR, 16 de setêmbro de 2022.

oscA DETGADO
pREFEtro Do MUNtcÍpto /coNTRATANTE

À/tARCOS IMA
RG:9.769.
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MEGA DENTAI- COM DE PROD ODONTOTOGICOS
CONTRATADA

'í
LICIO VICENTE STROHER

RG:3 .976 .724-7
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TESTEMUNHAS:
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OEST E - ESTAOO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544,000'l -26

RUÂ rosE DE FRAi{çÂ PERETR^, roNE'FÀÍ: t0.2) r6...123r

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 2321?,022

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 ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ne 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR OELGADO.

CONTRATADA: MEGA DENTAL IMPORTAçÃO, EXPORTAçÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

ElRELI, inscrita no CNPJ sob o ns: 25.341.162/0001-14, situada na Rua John Fitzgerald Kennedy, ne 299, Bairro

Recreio, Londrina PR.

o total do item é de Rs 1.198,90 (Mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos).

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022

vigência: 15/09/2023

IteÍÍ Especificações Mínimas Valor Unit. velor
Total

13 APLICADOR DYCAL 6,87 343,50

2L CABO DE ESPELHO 2,90 174,00

37 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS 3,98 39,80

38 ESPATULA DE MANIPULAçÃO N9 24 5,98 119,60

50 FORMOCRESOL MAQUIRA 4,35 522,00

TOTAL 1.198,90

\ àrv

OBJETO: "AQUISIçÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA UNICO

DE SAÚDE DO MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR".
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1910912022 0827 PreÍeiturâ Municipêl de Sântâ Mâriâ do Oeste L))1
ESTADO DO PARANA

PRXFEITUR.{ MUNICIPAL DE S-{NTA },I.{RIA DO OESTE

LICITAÇÀO
EXTRATO DO CO§TR ATO 232i2I22

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE SÀNTA MARIA DO OESTE, Esrado do Pâraná, pessoajuridica de direiro público intemo. com sede à Rua
José de Frânça Percira n' 10, inscrito no CNPJMF sob n'95.684.544/0001-26. neste ato devidamcnte representado pelo Prefeito Municipâl, Sr.
OSCAR DELGADO.
CO\TRÂTADA: MECA DENTAL IMPORTAÇÃO. EXPORTAÇÀO E COMÉRCIO DF, PRODUTOS ODONTOT.óGICOS EIRF,LT,
inscrita no CNPJ sob o n": 25.341.16210001- 14. situada nâ Rua John Fitzgerald Kennedy. n" 299. Bairro Recreio. Londrina PR.

OBJETO; "AQUISIÇÀO DE MATERIAL ODONTOLóGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE SANTA N{ARIA DO OESTE . PR".

O total do item é d€ R§ 1.198,90 (Mil. cento e noventâ e oilo reais e noventa centâvos)

Dâta de sssinrturâ: l6 de setembro de 2022
Vigência: l5/09/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Strohcr

Código ldentiÍicâdor:B0B I C7A0
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