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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 234 I 2022

contrato de compra e venda, que entre si cerebram o MuNrcípro DE SANTA MAR,A DO OESTE - pR eA EMPTESA DISTRIBUIDORA ÁEUN AOI [TDA, NA fOrMA AbAiXO, CONTRATANTE: MUNICíPIO DE

'ANTA 
MAR,A DO OESTE, Estado do paraná, pessoa;rrioi."l."ãrr"ito púbrico interno, com sede àRua José de França pereira, ne 10, inscrito no éNpt sob nn SS.OSa.SqA/OOO1_26, neste atodevidamente reprêsentado pero prefeito Municipar, sr. oScAR DEIGADO, residente e domiciriadonesta cidêde, portador da RG np.6.296.081-7 ssp pR, e inscrito no cpF sob ne 7o!.5g4.329-87, eCONTRATADA: D'STRIBUIDORÂ ÁeUl gOe [TDA, pessoa irriJi.. O" direito privado, com sede naAv Gustavo Fetter, ne 2564, centro, cEp: gg.ggg-000, na cidade de rporã do oeste, Estado de santaCatarina, inscrito no CNpJ sob ne 44.223.52610001_06, neste uto r"pr"s"ntudu pela Sra. El-Cl TRICHESBERT'' residente e domiciriada na Rua das Frores, no 326, centro, na cidade de rporã do oeste,Estado de santa catarina, portadora da RG no 1949508 ssp sC e do cpF na 82;2;;.;ü_;; 

-" """

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.54410001 -26

Rua Jose de França pereira. n" l0 _ CEp 85.230400- Fone/Fax: (042) 1644_1359

,,AQUISIçÃO 
OE MATERIAT ODONTOIÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA UNICODE SAÚDE DO MUNICíPIO DE SANTÁ MARIA DO OESTE - PR'; CONfOT,.,E EX'SêNC.AS dESCritAS NJpresente EDTTAL e TERMo DE REFERÊNCtA.

CúUSULA I - oBJEro

conforme a u tr:

cúusurA [ - FUNDAMENTAçÂo rEGAr
o presente contrato está sendo Íirmado com fundamênto na Lei ner.o.52o de 17 /07 /2002 e rei np
8 666193, e de acordo com as concrusões do pregão Eretrônico n,s 05612022, apricando-se ainda, osprincípios inerentes aos contratos administrâtivos.

cúusurA Ít - vAroR
o valor aprovado para o objeto é de Rs 2.302,90 (Dois mil, trezentos e dois reais e novênta
€êntavosl, denominado valor contratual.

Parágrafo único
os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

Especificações Mínimas rca

n it.
or

otal
a lor

77 ROCA CIRURGICA 702 HI. 100,00 KAVO 7,80 780,
1 LIXA NACIONAL P/ ACABAMENIO E POLIMENDISCO DE

DENTAL SOF-LEX
10,00 DV 152,29 r.522,

L
2.302,

2022 lsrzõ 'l 3.002.1 0.30í.1001.2075 3.90.30.00.00 Do Exercício
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo peneNÁ
CNpJ: 95.684.544 t}OO t _26

Rua Jose de França pcreira. n. I0 _ CEp.: g5.230{00_ Fone/Fax: (042) j644-13S9

cúusuLA tv - pAGAMENTo

o pegamento será efetuado em até 30 (trinte) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dosprodutos.
ParágraÍo Primeiro
Nâ nota fiscâ1, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação donúmero do empenho.
ParágraÍo Segundo
o pagamento está condicionadô à aprovação da respectiva comissão de Recebimento. instituídàpêla Portaria Ne O9l/2022, de 09 de agosto de 2022.
ParágraÍo Terceiro
Quândo a CoNTRATADA estiver sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santaMaria do oeste -pR, deverá emitir nota fiscar eretrônica, conforme Decreto Estaduar Ns 3.330/2oog.
Parágrafo Querto
caso a C.NTRATADA esteja em débito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar junto àsecretaria de Fazenda do Município de santa Maria do oesie pR, os respectivos empenhos em seunome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

cúUsUtA V - FoRMA DE PAGAMENTo
o pâgamento mencionado na cláusula anterior será efetuâdo atraves de depósito em conta corrente
da CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusuLA vt - coNDtçôEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues em até 05(cinco) dias, a contar da assinatura do contrato no
seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, np 30g, cep; 85.230-000, centro, santa rvraria do
oeste/PR, de 2e à 6Ê feira, no horário das gh3omin às 11h3oh e das 13h3omin às 17h0omin.

Parágrafo Primelro
Os produtos descritos no item anterior deverão estar em total ecordo com as exigências do ANEXO
ll do Termo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da coNTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, trânsportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o
local de destino, inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com
eventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto é em até 10 (dez) dias
úteis.
Parágrafo Terceiro
Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a

operação de transporte de carga e descarga.
Parátrafo Quarto

2 250 13.002.1 0.301 .100.1 .2080 3.90.30.00.00 Do Exercício022 60 1 3.002..Í 0.301. 1 o0 1.208- 303 3.3.90.30.00.00 o Exêrcícioaa 90 13.002.1 0.301. 1001.2075 ô1 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

ELCI TRICHES Âsituno d. Ío,hr drqriârDo, ELcr

BERrI:82823'1 03e53 §l,llliiill'?1i1"iiii'",* z @



J. rq\

caso os produtos não sejam entrêgues no prazo estaberecido acima, o fiscar do contrato designadoiniciará procedimento administrativo para aplicação ue penaldiJes ao licitante vencedor, excetuadoos casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pero coNTRATANTE.Parágrafo euinto
Os produtos serão receb,dos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável peloacompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de poiterior ,"rifiirçJ O" ?uconformidade com as especiíicações constantes no Termo de Referência e na propostâ.
Parágrafo Sexto
os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notificada aCONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, da data da entrega.
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 praio de 

"tá 
05 (.in;t;;;,

a contar da notificação da CoNTRATADA, ficando às suas custas, incrusive das despesas referentes àretirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
" i",n ôn* p.ru,

CONTRATANTE.

ParágraÍo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimentoprovisório, após ã verificação da quaridade e quantidade do materiar e consequente aceitação
mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscar ao Departamento de contabiridade.
ParágraÍo Nono
Na hipótese de a verificação a quê se refere o item anterior não ser procedida dentro do prãzo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no día do esgotamento
do prazo.

ParágraÍo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da coNTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo Primeiro
se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem rearizadas no prazo estipurado, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstâs no Edital e no contato.
Parátrafo Décimo Segundo
lndepêndentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defêito.
Parágrafo Décimo Terceiro
A coNTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, â mercadoria que vier a ser recusada,
sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Parágraío Décimo Quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze| meses a contar da sua assinatura.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.6tt4.544t000t -26

Rua Jose de França Pereira, n. l0 - CEp.: g5-2j0400_ Fone/Fax: (042) 16,í4-ll59

CúUSUtA VII - oBRIGAçÕES DA coNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:

a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes,
seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as
despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação

-)

ELCITRICHES

BERTI:82823103953 o,&, )0?7.oerô'ós,t or 0{ @



J.iqs

Município de Santa Maria do Oeste

:l 
,^I:r::H: produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exisidãs no rêrmo

c) observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente àscara-cterísticas do editar, haja vista que o fabricante il";;";;;; .H,;:::'_l1t^:it:]1:"]".avtso, ,ou,,Ldrlc lJoqe atrerar seus produtos ê modelos sem prévro

d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modero que atenda as características do editar,mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modero de reàrência não isentâm a coNTRATADA daentrega do produto êm conformidade .o,n ,, .rr".*irtãs oo eaitat, nem são motivos paracancelamento do(s) item(ns), haja vista qr" 

" 
,"rponr"Litiã.J"i. ao^rnlrADA e a verificação e oatendimento às caracterÍsticas do produto.

:lrl'j:L:':""t1 
responsabilidade por extravios e/ou danos soíridos no transportê quarquer que

f) obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo deReferência e no ato convocatório, bem como os p.ç"r;;;;;;, da proposta apresentada.g) Assegurar que os produtos estejâm embaradoi 
"o"qr.i"runt", para que não sofram danosdurante o transporte ou armazenamento.

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 orientações do COrufRÁfAruff, a"ntro ao, pr.ro, estabelecidos.
i! Manter' até o efetivo recebimento definitivo, todas as conaiço* a" habiritação e quarficaçãonecessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir â outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumiaas em razão da presenteproduto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totar ou em parte, oobjeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou ln.oireçOer, sem ônus para aCONTRATANTE.

ml comunicar à Administração, por escrito, quarquer anormaridade de carátêr urgente, arém deprestar os esclarecimentos que julgar necessário.
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigações assumidas,todas âs condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avariados pera coNt-RAtANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscarização por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento daexecução do contrato. A existência da fiscarização de modo argum diminui ou atenua a
res ponsa bilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte doequipamento e mãteriais, bem como de desrocamento de peças e pessoar para âs futuras
manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da CoNTRATADA, bem como o transporte de
equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabiridade da mesma, observada às normas
de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminalmênte por todos e quaisquer danos pessoaas, mâteriais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de doro ou curpa, na entrega do objeto
da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer respo nsa bilidad e.

ELCI TR ICH ES 
^$rnado 
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ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.544 /O}Ot _26

Rua Jose de França peÍeira, nô l0 _ CEp.: 85.230_000- Fone/Fax: (M Z) 3644-t3jg
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo »o penaNÁ
CNPJ: 95.684.5.14 tO}Ot -26

Rua Jose de Françâ pereira. n" i0 _ CEp 85.210-000- Fonc/Fâx: (U2) 3641_l3ig
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s) Fornecer e utirizâr todâ a competente e indispensáver mão de obra habiritada para a entrega doobjeto da presente ricitação, atendidas.todas rr à-,gã".,r, r"á', pertinentes, tais como trabarhistas,inclusive no que se refere às normas de segurançJno tr.t.it o 
" 

previstas na regisração especíÍica;encargos sociais, tributários, previdenciários, funàiários u dema* que incidam ou venham a incidirsobre o objeto da presente ricitação, por mais especra-is ;;;;j", e mesmo que não mencionadasno edital, para com as quais ficará única e exclusivament"l"rÁir.oirirrar.

lr:T:l'rTi":" 
fiscal do contrato toda ê qualquer sitr.6o Jnor.t. que possam causar prejuízos à

u) comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deriberar a respeito, toda e quarquersituação anômala no decorrer da aquistção do objeto da ,ã.""à,,.0.rro.vl Manter sigiro, sob pena de responsabiridade;ivir, p"n"i 
" 

.J.ini.t.ativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do coNTRATANTE ou de terceiros a" qr" tor, conhecimento em razão daexecução do objeto deste Contrâto.
Parágrafo único
Gerantia dos produtos:

a) O período de garantia é de no mínimo 12 meses.
b) A garantia dos equipamentos-d_everá ser decrarada na proposta e passará a contâr a partir doRecebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúusuu vrrr - oBRtGAçôEs DA coNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.b).Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, el"."i, intorr.çOes que esta venha asolicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta ricitação, segundo suas espêciÍicações, prazos e demaíscondições.

d) Acompanhar a entregâ dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da respo nsa biridadeda CONTRATADA, podendo rejeitá_los, mediante justificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,no instrumento convocatório e na proposta da G.NTRATADA, recusando-o na hipótese dedesconformidade com âs características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da comissão deRecebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega total, fiel e correta do obieto contratâdo, ou de parte da entrega a que se
reÍerirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificâções constantes no Termo de Referência, editar e proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pera coNTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
i) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

@
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paReNÁ
CNpJ: 95.684.5214 /OOO| _26

Rua Jose de França pereira, n. I0 _ CEp.: 85.230{00- Fone/Fax: (04 2) 3644_1359

Il^l::_",]:t no todo ou em parte, bens entre8ues em desacordCONTRATADA, s,,(,s6ur5 Ern oesacoroo com as obrigações assumidas pela
l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pera ..NTRATADA comterceiros' ainda que vincurados. à execução a.'p."r""rJi-"rr-"de contrato, bem como por quarouer

::iil:rffi1;i"rceiros 
em decorrêniia a" 

"" l, iàri*oiooo, 0"."r, empregados, prepostos

m) comunicar' por escrito' à ..NTRATADA o não recebimento do objeto, apontando âs razõês dasua desconformidade com as especificações .ontiar. nirt" rãrmo de Referência, no instrumentoconvocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS r,ôscâm .,,m^,i.dentro das norma. 

"1""i'iã", 0"r,. ta,,.l. \s possam cumprir suâs obrigaçôes

cLAUsutA tx - RESpoNsABtuDADE souDÁRtÂ
Ficam desi8nâdos como fiscais de contrato o servidor púbrico oDArR JosE FERRETRA DE UMA CpF Ne857.956.159-OO Assistente em Administração l.
Parágrafo primeiro

A fiscarização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da coNTRATADA,inclusive perante tercêiros, por qualquer irregularidade, ,,naa qr" resultante de imperfêiçõestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabiridade daAdministração ou de seus âgentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Ne g.666, de

Parágrafo Setundo
o representante da Administração.anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadascom a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionárioseventuarmente envorvidos, determinando o que for nec"tsario a regurarização das farhâs ou defeitosobservados e encaminhando os apontamentos à autoridade compêtente para as providênciascabíveis.

cúusurA x - sANçÕEs ADM|NtsrRAfl vAs
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 dâs normâs elegislações pertinentes à execução do contrato, o município de santa Maria do oeste, poderá, ainda,garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções prêvistas no art. 87 da tei Ne8.666/93.
b) O licitantê que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusar injustificadâmente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento ao ourttoadquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer decraração farsa ou cometer fraude fiscar.
Parágrafo PÍimeiro
A CoNTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por íaltas leves, assim entendidas aquelas que nãà acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o varor da parcera
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

6
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c) Multa compensatória de 70% (dez por cento) sobre o valor
caso de inexecuçâo to,.r Jo oti",o, total das medições ou contrato, no
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
:::: :l!::9. 1" l:1r, proporcionar a ou,igaçao inalimoi;;;;
e, suspensão de ricitar e impedimento de contratar co. o orgao, entidade ou unidade administrativapela qual a Administração pública.opera ê atua concretamentle, pelo prazo de até dois anos;fl. lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;g) Decraração de inidoneidade para ricitar ou cont.rr". ."--. oii,ristração púbrica, enquantoperdurarem os motivos determinantes aa puniçeo ou atJ qJe-]eja promovida a reabiritação perantea própria autoridade que apricou a penaridade, que será conceaida sempre que a coNTRATADAressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penaridades do art. 87, ,re rv da Lei Ne 8.666, de 1993, a C.NTRATADA que:a) Tenha sofrido condenação definitiva por prati;;,J;"lo a"roro., fraude fiscar no recorhimentode quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com , eJ.inirtraçao em virtude de atos ilícitospraticados.

Parágrafo Terceiro
A aplicaçã.o de qualquer das penalidades previstas realizar_se_á
assêgu ra rá o contraditó rio e ã am pla def esa à G.NTRATADÀ, ;;:Tr::"J':';:"::ff;T1:ril:
nâ Lei Ne 8.666, de 1993, e su bsid iaria me nte a Let t_ts g.US+, de t9lg.
Parágraro Quarto
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condutado infrator, o caráter educativo da pêna, a reincidência ae tãnÇexae, por pârte da ..NTRATA,A,levando em consideração todos os atos cerebrados.o,n. õorutRAtANTE, bem como o danocausado à Administração, observando o princípio da proporcionalilade.
Parágrafo Quinto
A aplicâção das sanções administrativas não excrui a responsabirização do ricitante por eventuai5perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste _ pR.
Parágrafo Sexto
As sanções administrativâs previstas nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominaçõesimpostas pela Lei Nq 8.666/93 e suas alterações.

cúUsUtA xI - CoNDUTA DE PREVENçÃo DE FRAUDE E coRRuPçÃo
os licitãntes devem observar e o contratâdo deve observar e faze, observar, por seus fornecedores esubcontratados, se admitida a subcontratação, o mais arto padrão de ética durânte todo o pro.Ào
de licitação, de contratação e de execução do objeto contrâtual.
Parágrafo único
Pâra os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de infruenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a farsificação ou omissão dos fatos, com o objêtivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.5u14 /OO0 t _26

Rua Jose de França pereira, n" l0 _ CEp.: 85.230400- Fone/Fâx: (042) 3644_1359

MELCI IRICHES ^rinnõd.,.e 
d,e@r pdrLcr

BERII:82823r 03e53 llfXXffillilill'1lii',,* r



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNpJ: 95.684.544 /OO}t -26

Rua Jose de França pereira, n. I0 - CEp.: 85.230-000- Fone/Fax: (M 213644_t3lg

c) "prática corusiva": esquemati2âr ou estaberecer um acordo entre dois ou mais ricitantes, com ou
:il":,:,9,s|f]ilt:"i"":::ffi:h"T ou prêpostos oã à"t" r''n'a*, 

',."a" ",,.u"i".",.0."à,
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
:::.ffii::.l'"?rrisando 

influenciar sua ;articipaça" "í ,, processo licitatório ou afetar a

e) "práticâ obstrutiva,,: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspêções ou fazerdeclarações farsas aos representantes do organismo fin.n."i. í,]r,it.,".ar, com o objetivo deimpedir materialmênte a apuração de ategrf oes de p.Ji,i.lãr,rl-".,rr; (ii) atos cuja intenção seja

;I:::;-""''"'tente o exercício ao ãireito o. à-"rrí'tr" rinanceiro multitateral promover

cúusutA xl - DtspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga/pR., com renúncia de quarquer outro, para dirimir asdúvidas ou questões decorrentes destê contrato.
E' por estarem justos e contratedos, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de iguar teor eforma, juntamentê com as testemunhas abaixo, prra qru ,unm iodos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste pR, 16 de setembro dê 2022.

os D ADO
pREFEtro Do MUNtcípto /coNTRATANTE

TESTEMUN HA5:

ELCI TRICHES Âs',nado dê íorma dieitarpó, ELC|

B E RTI : 82 8 2 3 1 03 e s : llilil,',Tl!',f illllii',*,
otstnrguroona ÁGUA BoA LTDA

CONTRATADA

) /LL
MARCOS

RG:9.769
LII\4A

49-8
CIO VICENTE STROHER

RG:3 .916 .724-7

1l

J J.cr2



t.)53
]íUNICIPIO DE SANTA iIARIA DO OESÍE _ ESTAOO OO PARANÁ

CNPJ: 95.684.5,1,r/000'l -26

RUÁ JOSE DE FRÀrVçA PEREIRA, N" 10 ' CÉP : 35.230-000 FONE/FÂX: (0a21 36aa-12!l

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 9 23412022

CoNTRATANTE: MUNTCíP|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 DELGADO.

CONTRATADA: DtSTRtBUtDORA ÁcUA BOA LTDA, inscrita no CNPJ sob o ns:44.223.526/0001-06, situada na

Av. Gustavo Fetter, ns 2564, Centro, lporã do Oeste SC.

OBJETO: 
,,AeUtStçÃO DE MATERIAL ODONTOTÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA UNlco

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR".

o total do item é de RS 2.302,90 (Dois mil, trezentos e dois reais e noventa centevos)

Date de assinatura: 16 de setembro de 2022

Vigência: 15/O9/2023

a lor
otal

Qtd Marca
Unit.

alorEspeciÍicações Mínimas

77 BROCA CIRURGICA 702 HL

DV 752,29 t.522,9010,0031 DISCO DE LIXA NACIONAL P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DENTA

F,LEX

2.3o2,9AL

IterÍ

lroo,oo l«avo lz,ao 780,00



1910912022 0A25 PreÍeilura Municipal de Santa Mana do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA NIUNICIPAL DE s-A.,\.TÂ MARIA Do oESTE

LICITÂÇAO
E\TR^tO DO CO\TRATO 23{/202?

CONTRATÀNTEI MUNICiPIO DE SANTA MARIÀ DO
OESTil. Esudo do Paraná. pessoa jurídica de dircilo público inrerno.
com sedc à Rua José de França Pcreira no 10. inscrjto no CNPJ/MF
sob n" 95.684.5.14 0001-26. nestc ato dcvidamcnte representado pelo
Preleito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.
CONTRATADA: DISTRIBUIDoR,{ ÁGu c nl».a, LTDA. inscrila
no CNPJ sob o n":44.123.5 26i0001 -06. situada na A\. Gusrato Fetter.
n" 256,1. Ccntro, Iporà do Ocsre SC.

OBJETOI 'AQUISIÇÃO DE MÂTERIAL ODONTOLÓGICO
PARÂ ATENDER AS DEMANDÀS DO SISTEMA UNICO DE
SAÚDE Do MUI cÍpto oe sexta stARtA Do oEsTE - pRn.

Ispt.ifi crçôc! \lininu\

aR(xÂclRURctcA 101lll

DISCO DE LIXA NA('IONAL P1 ACABTMENIO E

POLIMENTO DENTAL SOF.LLX

tD! L§tt.90

1..!0!.90

J 491

O totàl do item é de R§ 2.302,90 (Dois mil. trczentos e dois rcris e

ÍoveÍltâ centavos).

Data de assinatura: l6 de setembro de 2022
Mgência; 15,09/2023

Publicsdo por:
Milicio Vicentc Stroher
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