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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 235 12022

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

'ANTA 
MAR,A DO OESTE _ pR ea empresa DENTAT pRrME ,R.DUTOS OOOlttotóetcos naÉotcos E HOS'TTAIARES rrór'n.forma abaixo. CoNTRATANTE: tvtutrttcípto or smrrl úlnra'Jõ orrra, Estado do paraná, pessoajurídica de direito púbrico interno, com sede à Ruâ José de França pereirâ, ne 10, inscrito no cNpJ sobne 95 684 544/0001-26, neste ato devidamente representaoo peto prefeito Municipar, sÍ. oscARDEIGADo, residente e domiciriado nesta cidade, portador da RG ne 6.296.081-7 ssp pR, e inscrito no

::i^.1^b- 
ne.7,-1594.32sr7, e C.NTRATADA: DENTAL pniu, ,noouros oDoNTOróGtcosMEDICOS E HOS'ITA.ARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Osório DuqueEstra.da' ne 763, Vargem Grande, cEp: g3.321-060, na cidade de pinhais, Estado do paraná, inscritono cNPl sob ne 21.504.525/0001-34, neste ato representada pero sr. HUMBERT. DEL.O DONrNr,residente e domiciriado na Rua Luiz Kura, ne 101, casa 55, santo rnácio, na cidade de curitiba, Estadodo Paraná, portador dâ RG ne 7.995.874_3 SSp pR e do CpF ne OO7.7tl.!2g_42.

cúUsULA I - oBJEro
,,AQUISIçÃO 

DE MATERIAT OOOTTOIóCICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA UNICODE 
'AÚDE 

DO MUNrCÍpro oE 
'ANTÁ 

MAR,A DO OESTE - pR", conforme exigências descritas nopresente EDTTAL e TERMO DE REFERÊNCtA.

conforme a utr

cúusuLA [ - FuNolurruraçÃo leeet
o presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ne1o.52o de 77 /07 /2002 g Lei no8.666/93, e de acordo com as concrusões do pregão Eretrônico n.e os6l2o22,.pri..náo-r" 

"rniã, 
o,princípios inerentes aos contratos ad m in istrativos.

cúusutA - vAtoR
O valor aprovado para o objeto é dê RS 331,80 (Trezentos e trinta e um reais e oitenta centavosl,
denominado valor contratual.

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

Especificações Mínimas Marca a lor
nit.

or

39 PATULA PARA RESINA
,00 OLG RAN 11,06 331,

L
331

2022 F120 13.002.1 0.301.'t 001.2075 94 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2 13.002.10.301 .1 001 .2080 lõ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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cúusuu rv - paGAMENTo

o pagamento sêrá efetuado em até 30 (trínta) dias, após a emissão da nota Íiscal e recebimento dosprôdutos.

Parágrafo Primeiro
Na nota fiscar' deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação donúmero do empenho.
Parágrafo Segundo
o pagâmento está condicionado à aprovação da respectiva comissão de Recebimento. instituídapela Portaria Ne 091/2022, de 09 de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a ..NTRATADA estivêr sediada no Estêdo do paraná e contrâtar com o Município de SantaMaria do oeste -pR, deverá emitir nota fiscar eretrônica, conforme Decreto Estaduar N-.3.330/2oog.Parágrafo Quarto
caso a ..NTRATADA esteja em débito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar junto àSecretaria de Fazenda do Município de santa Maria do oesL pR, os respectivos empenhos em seunome não poderão ser riberados, e, de consequência, estes não terão varidade nem eficácia.

CúUSUI.A v - FoRMA DE PAGAMENTo
o pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente
da CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusuLA vt - coNDlçôEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues em até os(cinco) dias, a contar da assinatura do contrato noseguintê endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309, Cep; S5.230_OOO, Centro, Santa Maria dooeste/PR, de 2q à 6! feira, no horário das 8h30min às 11h30h e das 13h30min às 17h00min.

Parágrafo Primeiro
Os produtos descritos no item enterior deverão estar em total acordo com as exigências do AiIEXO
ll do Termo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da coNTRATAoA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, transportes, fretês, seguros, carga e descarga do matêrial, desde a sua origêm 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 durantê a
opêração de transporte de carga e descarga.
Parágrafo Quarto
caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designado
iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja.iustificado e aceito pelo coNTRATANTE.
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Parágrafo Quinto
os produtos 5erão recebidos provisoriamente, a partir dâ entrega, pero responsáver pero
acompanhamento e fiscarização do contrato, para efeito de poiterior verifiiaçao oe 

-sua

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
Parágrafo Sexto
os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quãndo em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Reíerência e na proposta, devendo ser notificada a
CONTRATADA no prazo de até OS (cinco) dias, da data da entrega.
Parágrafo Sétimo
caso sejam re.ieitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantes
no Termo de ReÍerência e na proposta, êstes deverão ser substituídos no prazo de atà o5 (cinco) dias
a contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custâs, jnclusive das despesas referentes à
retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da apricação das penaridades e sem ônus para a
CONTRATANTE.

ParágraÍo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidãde do materiar ê consequente aceitação
mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscar ao Departamento de contabiridade.
Parágrafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputãr-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 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 realizadas no prazo estipulado, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.
Parátraío Décimo Segundo

lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito.
Parágraío Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,
sendo que o ato do recebimênto não importará na aceitação.
Parágrafo Décimo quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

cúusutá v[ - oBRtGAçôEs DA CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:

a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, Íretes,
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 defêitos de fabricação.
b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo
de Referência.
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c) observar se o(s) modero(s) de referência, quando houver, atendendo integrarmente àscaracterkticas do editar, haja vista que o fabricante pode arterar seus produtos e moderos sem prévio

dlAssumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital,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 editâr, n", .:o ioiirã, p"r"cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da coNTRATAoI é a verificaçaJe oatendimento às características do produto.
e) Assumir integrar responsabiridade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer quesejâ a causa.

f) Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo deReferência e no âto convocâtório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.g) Assegurar que os produtos esteiam embarados adequadamente, para que não sofram danosdurante o transporte ou armazênamento.
h) Assumir exclusivamente 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 CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação
necessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrêm, no todo ou em pârte, as obrigações assumidas em râzão da presente
produto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a
CONTRATANTE.

m) comunicar à Administração, por escrito, quarquer anormaridade de caráter urgente, arém de
prestar os esclarecimentos que julgar necessárjo.
n) Manter, durantê toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habiritação e quarificação exigidas em rnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avaliados pela coNTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) sujeitaÍ-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CoNTRATANTE pâra acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o perÍodo dâ garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte do
equipamento e materiais, bem como de deslocamento de peças e pessoal para as futuras
manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da coNTRATADA, bem como o transporte de
equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas
de segurança do trabalho e de tránsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, mâteriais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto
da pÍesente licitação, isentando 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 lêgais pertinentes, tais como trabalhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica;
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encargos sociâis, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidirsobre o objeto da presente ricitação, por mais especiais qror"1u. e mesmo que não mencionadasno edital, para com as quais ficará única e excrusivamente resúÁsabifizada.
t) Comunicar ao fiscar do contrato toda e quarquer situação anômara que possam causar prejuízos àAdministração.
u) comunicar expressamente ao Ívrunicípio, a quem competirá deriberar a respeito, toda e quarquersituação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de responsabiridade civir, penar e administrativa, sobre todo ê quarquerassunto de interesse do coNTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão daexecução do objeto deste Contrato.
ParágraÍo único
Gerantia dos produtos:

al O período de garantia é de no mínimo 12 meses.
b) A garantia dos equipamentos deverá ser decrarada na proposta ê passará a contar a partiÍ doRecebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúUsUtA vIII . oBRIGAçÔES DA coNTRÂTANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:
a) EÍetuar o pagamento à coNTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.
b) Fornecer à ..NTRATADA, todos os escrarecimentos, e demais informações que esta venha asolicitar.
c) Exigir o cumprimento do ob.ieto desta ricitação, segundo suas especificações, prazos e demais
condições.
d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua quaridade, sem prejuízo da responsabiridade
da 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 técnicai com as constantes no Termo de Referência,no instrumento convocatório e na proposta da CoNTRATADA, recusando-o na hipótese de
desconformidade com as características pretendidas.
g) Realizar rigorosa conferência das caracterÍsticas dos itens fornecidos, por meio da comissão de
Recebimento designada ou servidor, somente atestando 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, edital e proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela coNTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvâdos os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pelâ CONTRATANTE.
j) comunicar à CoNTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, farhas ou irreguraridades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
k| Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigaçôes assumidas pera
CONTRATADA.

ll A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela coNTRATADA com
terceiros, ainda que vincurados à execução do presente Termo de contrato, bem como por quarquer

) @
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dano causado a têrceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostosou subordinados.
m) comunicar, por escrito, à .'NTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões dasua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumentoconvocatório ou na proposta apresêntada.
n) Proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS
dentro das norr., . .oni'çã.r-a"rt" rait.r. 

possam cumprir suas obrigações

CtAUSUtA IX - RESPONSABITIDAOE SOTIDÁRIA
Ficam designados como fiscais de contrato o servidor púbrico oDArR JosE FERRETRA DE L|MA cpF Ne857.956.159-00 Assistente em Administração t.
ParágraÍo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da coNTRATADA,inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda quê resurtante de imperfeiçõestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabiridade daAdminístração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Ne g.666, de1993.

Parágrafo Segundo
o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadascom a êxecução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envorvidos, determinando o que for necessário à regurarização das farhas ou defeitosobservados e encaminhando os âpontâmentos à autoridade competente para as providências
ca bíveis.

cúusurA x - sANçÕEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne 8.666, de 1993 e da Lei Ne 10.520, de 2002, a
CONTRATADA 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 oeste, poderá, ainda,garantida a prévia defesa, apricar à empresa CoNTRATADA as sanções previstâs no art. g7 da lei Ne
8.666/93.

b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento ao ol;eio
adquirido, comportar-se dê modo inidôneo, fizer decraração farsa ou cometer fraude fiscar.
Parágrefo Primeiro
A coNTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:
a) Advertência por fartas reves, assim entendidas aqueras que não acarretem prejuízos significativos
pãra â CONTRATANTE;

b) Multa moratória de o,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o varor da parcera
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de LO% ldez por cento) sobre o varor totar das medições ou contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parciar, a murta compensatória, no mesmo percentuar do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

6
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e) suspensão de ricitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativapela qual a Administração pública.opera e .*. ."".r"i.r""rii p"to pr..o O" até dois anos;Í) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;g) Decraração de inidoneidade para ricitar ou contrr,., .o,n . aa-,nistração púbrica, enquantoperdurarem os motivos deteÍminantes aa puniçao ãu aü qJJi1. prororiaa a reabiritâção peÍantea própria autoridade que apricou a penaridade, que será concedrda sempre quê a C.NTRATADAressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penardades do art. 87, ,r e rv da Lei Ns 8.666, de 1993, a .,NTRATADA que:

;llillri::lfilondenação 
derinitiva oo. o'"ti"', o-,"io Jo,o,o,, rraude riscar * ."."rÁ,,.'"*"

blTenha praticado atos ilícitos vjsando a frustrar os objetivos da licitação;

;},,ffffi;:.." 
não possuir idoneidade p"'. .ont,.t.ilá, , Áji,inirtr"çao 

"m 
virtude de atos irícitos

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar_se_,
assegurará o contradiiório e a ampla aerera l cournarao;;o*"t :Tr::"if;:"Í#::Tl[r:l:na Lei Np 8.665, de 1993, e subsidiariamente a Let Ne g.ZAa, iá iôs9.
ParágraÍo euarto
A autoridade competente, na ãplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condutado infrator' o caráter educativo da pena,. ,."in.iaeí.i, a1 tànrgr"rro", por parte dâ ..NTRATADA,levando em consideração todos os atos cerebrados.or. ãorutRnrANTE, bem como o danocausado à Administração, observando o princípio dâ propor.i*.liA.du.
Parágrafo quinto
A aplicação das sanções administra_tivas não excrui a responsabirização do ricitantê por evêntuaisperdas ou danos causados ao Município de Santa fuaria ao Oesie _ pR.
Parágraío Sexto
As sanções administrarvas previstas nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominaçõesimpostas pela Lei Ne 9.666/93 ê suas alterações.

cúusuuq xl - coNDUTA DE PREVENçÂo DE FRAUDE r connurçÃo
os llcitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores esubcontratados, se admitida a subcontrataçâo, o mais arto p"Jrio ou ética durante todo o processode licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
ParágraÍo único
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "pÍática corrupta": oferecer, dar, receber ou soliiitar, diieta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de infruenciar a ãção de servidor púbrico no processo de ricitação ou naexêcução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a farsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar oprocesso de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquemati2ar ou estaberecer um acordo entre dois ou mais ricitantes, com ousem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão ricitador, visando estaberecár preçosem níveis artificiais e não-competitivos;

HUMEERÍO !,d"&I-*
DELto ffi.#."*
0oNlNl:007 mr@"!'B'
71012942 $n14\ú
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo paRaNÁ
CNPJ: 95.684.54410001 -26

Rua Jose de França Pereira, no l0 - CEp.: g5.230_000- Fone/Fax: (042) 3644_1359

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dâno, direta ou indiretamente, às pessoas ousua propriedade, visando influênciar sua participação em um processo ricitatório ou afetâr a
execução do contrato.
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em anspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro murtiraterar, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de aregações de prática prevista acima; (ii) atos cula intenção sela
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiio murtiraierar o.-"áinspeção.

cúusut A x[ - DtspostçôEs FtNAts
Fica eleito o Foro da comarca de pitanga/pR., com renúncia de quarquer outro, para dirimir as
dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de iguar teor e
forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste pR, 16 de setem brc de ZOZ2.

I.GADO

PREFEITO DO MUNICíPIO /CONTRATANTE

MARCOS

RG:9.769 9-8

DON lN l:00771 0 DoNtNl:0077r 012e42

12s42 ?;::*:#,ffi'.
DENTAI PRIME PROD ODONT E HOSPITATARES

CONTRATADA

?'a

HUMBERTO

DELIO

As5inado de foíma
digital por HUMBERTO
DELIO

ICIO VICENTE STROHER

G:3.976.724-7
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TESTEMUNHAS:
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA OO OESTE _ ESTAOO DO PARANÁ

cNPJ: 95.68,t.544/0001 -26

RUA JOSE OE FRÂNçA PêiElRÂ, N'lo cÉt:15.230 000 FOrs€'rÂI: (0a21r6'ra-r2!l

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 235/2022

CoNTRATANTE: MUNTCíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa.iurídica 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: DENTAT PRIME PRODUTOS ODONTOTÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, iNSCTitA NO

CNPJ sob o ns:21.504.525/0001-34, situada na Rua Osório Duque-Estrada, ne 763, Vargem Grande, Pinhais

PR.

OBJETO: "AeUtStçÃO Or uarentat 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 331,80 (Trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos)'

otal
orarca

Unit.
a lorte Especificações Mínimas

11,06 331,8030,00 GOLGRANESPATULA PARA RESINA39
331,

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022.

vigência: t5l09l2oz3

TOTAL
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ESTADO DO PARA\A
PREFEITURA MUNICIPÀL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 235/20!2

CONTRÁTANTE: MUNICiPIO Df, SANTA MARJ-A, DO
OESTE. Estatlo do Paraná, pcssru juridica de direito público intcrno,
com scde à Rua José tlc França Percira no I0. irlscrito no CNPJ/MF
sob n" 95.68,1.5.14 0001-16. ncstc âto dcvidamenrc representado pelo
PÍelêito Municipal. Sr. OSCÂR DELGADO.
CONTRATADA: DENTÀL PRIME PRODUTOS
ODONTOLóGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDÀ,
inscrita no CNPJ sob o n':21 .504.515/0001-3.{. situada na Ruâ Osório
Duque-Estrada. n" 763. Vargem Grande. Pinhais PR.

OBJETO: -AQUISIÇÃO DE VATERIAL ODONTOLóGICO
PARA ATENDER AS DEIII,TNDAS DO SISTEMA UNICO DE
SAÚDE Do MUNICiPIo »a sexTI UARIA Do oEsTE . PR".

L§PAITJLÁ PARA RESINA OOLCRÁ\

IOTAI,

O toral do itc é dc R$ 331,80 (Trezentos r lÍinta e um reâis e

oitenta centâvos).

DÀtr de assinaturr: ló de setcmbro dc 2022
Mgêncir: 15109/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher

Código ldentilicadorDD4DF l4B

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 19/09/2022. Edição 2ó0?
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informando o código identificador no site:
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