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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADooo peReNÁ
CNpJ: 95.684.544 tOOOt -26

Rua Jose de França pereiÍa, n. l0 _ CEp.: 85.230-000- Fonetrax: (04 2) 3644_1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 236/2022

contratô de compra e venda, que entre si cerebram o MuNrcípro DE SANTA MAR,A DO OESTE _ pR eA EMPTESA DENTAT SHOW COMÉTCIO DE PRODUTOS OOOT,OúE'COS E HOSPITALARES EIREII, NAforma abaixo. G.NTRATANTE: rvtulrrrcípro o, ro"ãüÃiilã o.rra, Estado do paraná, pessoa
'iurídica de direito púbrico interno, com sede à Rua iosé de França eereira, ne 10, inscrito no cNpJ sobns 95'684 544/0001-26, nestê ato devidamente ,.",r"ã,.Io',ou,o prefeito Municipar, sr. oscARDEIGADo, residente e domiciriado nesta cidade, o"n.a", j" *c""r 6.296.081-7 ssp pR, e inscrito noCPF SOb NS 701.594.329.87, C CONTRATADA: DENTAI SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOSooorurolÓetcos E HosPlrAtÂREs EtREtr, pessoa juriarca Je áire,to privado, com sedê na Av. LuizAntonio Faedo, ne 1810, salâ 01, Centro, CEp: g5.60i.275, n..ilrO" de Francisco Beltrão, Estado doParaná' inscrito no cNpJ sob ne 7L776.334/ooor zg n"; rto ,upresentada pero sr. GErssoN lursDE PAUTA GoNçAtvEs GUTMARÃES, residente e domiciriado na Rua João de oriveira, n_o 322, DomRodrigo, na cidade de são rosé dos pinhais, Estado do nrr.nJ, fort"ao,. aa RG ne 1.27s.951-6 ssp pRe do CPF ns 098.361.709-01.

cúusutA I - oBJETo
,,AqUISIçÃO 

DE MATERIAI. OOOITOTóEICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SI5TEMA UNICOoe saÚoe oo uu.tcípto DE SANTÁ MAR'A DO OESTE - pR", conforme exiSências descritas noprêsente EDTTAL e renuo or nerrnÊructa.

conforme a s tr:

cúusut-A u - FUNDAMENTAçÃo [E6Ar
o presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ns10.s20 de !7 /07 /zoo2 e Lei no8'666/93, e de acordo com as concrusões do pregão Eretrônico n.p os6r2o22, 

"pri.rnáoo" .inà", o,princípíos inerentes aos contratos ad m inistrãtivos.

cúusurA - vAtoR
o valor aprovado para o objeto é.de Rs 3.5gg-70 (Três mil, quinhentos e noventa e noyê reais esetênta centavos), denominado valor contratual-

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

lrrn:do d. íom. dqit tú
oÊNr L sSolr aoMte(o o[
PiooúIos ooor{Íotoctcos

Especificações Mínimas
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nit.
lor

otal
lor

0 ESR N FO PTO LIo EM R ZA LE N OHN RB DA B U KL 1 00 FGM 119, 1.799,85
77 SE N FOTOPOLI EM R tzA LVE NNA Ho B R BDA LU FIK LL 2 15,00 t\,1 119,99 1.799,8
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADooo paReuÁ
CNpJ: 95.684.544/OO0t _26

Ruâ Jose de Françâ pereira, n" l0 _ CEp.: 85.230-000_ Fone/Fax: (042) 3644_[j9

cúusutA tv- PAGAMENTo

ífi:lff"" 
*" efetuado em até 30 (tÍintal dias, após a emissão da nota fiscat e Íecebimento dos

Parágrafo primeiro

H*"rtiJ:t:*r::verão 
constar informações correspondentes ao obieto, bem como indicação do

Parágrafo Sêgundo
o pagamento está condicionado à aprovação da rêspêctiva comissão de Recebimento. instituídapela Portaria NQ 09U2022, de 09 de agosto de 2022.
Parágrafo Terceiro
Quando a .'NTRATADA estiver sediada no Estado do paraná e contratar com o Município de santâMaria do oeste -pR, deverá emitir nota fiscar eretrônica, .ontori" Decreto Estadual Ns 3.330/2oog.Parágrafo euarto
caso a ..NTRATADA esteja em debito ou apresente arguma irreguraridade cadastrar junto àsecretaria de Fazenda do Município de santa Maria u" o*i" tn, os respectivos empenhos em seunome não poderão ser riberados, e, de consequência, estes não terão varidade nem eficácia.

cúusuu v - roRMA DE pAGAMENTo
o pâgamento mencionado na cráusura antêrior será efetuado através de depósito em conta correnteda CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

cúusuu vt - coNDtçôEs DE ENTREGA
os produtos deverão ser entregues em até os(cinco) dias, a contar da assinatura do contrato noseguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, no 309, Cep; g5.230_000, Centro, Santa Mariê dooeste/PR, de 2e à 6e feira, no horário das 8h30min às rrh3óÁ 

"d., 
t3h3omin à, 17h00min.

Parágrafo Primeiro
os produtos descritos no item ânterior devêrão estar êm totar acordo com as exitênciãs do ANExoll do Têrmo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabiridade da ..NTRATADA 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 comeventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto e ". ",e 

,óia".t a]r,

Parágrafo Terceiro
Entregar os produtos devidamente embarados, de forma a nâo serem danificados durânte aoperação de transporte de carga e descarga.
Parágrafo Quarto

022 120 1 0 03 1 1 100 720 5 94 3.3.90.30.00.00 Exercício022 50 31 200 01 03 1 00 1 3.90.30.00.00 Do Exercício22 260 1 3 020 01 03 1 1 100 80 03 3.3.90.30.00.00 Exêrcício022 90 1 01 03 11 100 02 75 3.90.30.00.00 Do Exercício
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caso os produtos não seiam entregues no prazo estâbelecido acima, o fiscal do contrato dêsignadoiniciará procedimento administrativo p.r. .p[..çao J" p;;il.0", ao ricitante vencedor, excetuado
;ill|".ilH::." 

motivo do descumprimento sela lustiÍicaJo e aceito pero coNTRATANTE.

Os produtos serão recebidos- provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável peloacompanhamento e fiscarização do contrato,' o.r, 
-ài"i 

. de posterior verificâção de suaconformidade com as êspecificâções conrt"nt", no i"rro-il'À""t"ran.i. 
" 

ra proposta.Parágrafo Sexto
os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em pârte, quando em desacordo com asespecificações constantes no-]:rlo 

.de 
Referência 

" ,ã-OroOo*., devendo ser notificada aCONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, a. ar,.l. 
"^iLJ..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 prazo de até 05 (cinco) diasa contar da notificação da CoNTRATADA, ficando às rr...;;;;., incrusive das despesas referentes à

:"Jiíiiiri:rrrl"rs 
rejeitados, sem prejuízo da apticação das penatidades e sem ônus para a

Parágrafo Oitavo
os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimentoprovisório, após a verificação da qualidade e quantidade Já'mrturiat e consequente aceitaçãomediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao o"p"rt.r*nto o" contabilidade.Parágrafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior r-
rixado, reputarse-a."n,'liã.rr."a", consumando-se o ,."."o,,.n"n,lrli'"il"i:*i.i"J:::.i:iJ:i:
Parágrafo Décimo
o recebimento provisório ou definitivo do objeto não excrui a responsabiridade da coNTRATADApelos 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, aCONTRATADA estará sujeita às sançõês previstas no Edital e no contato.
Parágrafo Décimo Segundo
lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a quaridade de cada item, obrigando-se arepor aquele que apresentar defeito.
Parágrafo Décimo Terceiro
A ..NTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Parágrefo Décimo quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinâtura.

cúUsUtA VII . oBRIGAçõES DA coNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:
a) Arcar com todo e quarquer custos decorrentes dê mânuseio, embaragem, transportes, fretes,seguros' carga e descarga do matêriar, desde a sua origem até o rocar de destino, incrusive asdespesas de devoruÇão do materiar entregue em a"r.Joroo *.o, eventuais defeitos de fabricaçâo.
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:l i:::"r:iH: 
produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exisidas no Termo

c) observar se o(s) modero(s) de referência, quando houver, atendendo integrarmente àscaracterhticas do êditar, haja vista que o fâbricante poa" atter"r ràus produtos e moderos sem prévio

d) Assumir inte8ralmente a responsabilidade de cotar modero que atenda âs câracterÍsticas do editar,mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modero de referência não isentam a ..NTRATADA daentrega do produtô em conformidade com âs câracterísticas lo eoitat, n". raà roiirã, prr.cancelamento do(s) item(ns), hâja vista que a responsabiridadã-aa corrnarnDA é a verificaçâo e oatendimento às características do produto.

:ljlt':I:'*t"l 
responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte quarquer que

f) obedecer às especificações do objeto, observando a quaridade e prazo exigidos do Termo deReferência e no ato convocatório, bem como os p."çor.on.i.nÀ, da proposta apresentada.g) Assegurar que os produtos estejam embaradoi ,o"qr.o.i"nt", 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 CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todâs as conaiçoes oe habiritação e quarificaçãonecessárias para contratação com a Administração pública.
k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presenteproduto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, nô total ou êm parte, oobjeto do contrato em quê se verifiquem vícios, defeitos ou in_iÀ0"r, sem ônus para aCONTRATANTE-

m) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além deprestar os esclarecimentos que julgar necessário.
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento convocatório.
o) os casos excepcionais serão avariados pera corut-netANTE, que decidirá motivadamente.p) Operar como uma organização completa e independente.
q) sujeitar-se à ampra e irrestrita fiscarizâção por parte do CoNTRATANTE para acompanhamento daexecução do contrato. A existência da fiscarização de modo argum diminui ou atenua 

-a
responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.- Durante o período da garantia, os custos ,.ulriiros ao deslocamento, para transporte doequipamento e materiais, bem como de desrocâmento de peças e pessoar para as futurasmanutençõês que possâm vir a ocorrer, serão por contâ da CoNTRATADA, bem como o transporte deequipâmentos (necessários à descarga), serão de responsabifidade oa mesma, observada às normasde segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
r) Responder civir e criminarmente por todos e quaisque,. danos pessoais, materiais ou moraisocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de doro ou.rtp., n, 

"ntr"g. 
do ob;etodâ pÍesentê licitação, isentando o Município de toa. 

" 
qu.tqr"r r".ponsabilidade.

I
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s) Fornecer e utirizar toda a competente e indispensáver mão de obra habiritada para â entrega doobjeto da presente ricitação, atendidas,todas.r *,*e".i., r"*,riertinentes, tais como trabarhistas,inclusive no que se refere às normas de segurançJno ,rru.it,o" previstas na regisração específica;encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidarsobre o objeto da presente licita
no edita r, pa ra com as 0,.,; i#::i j""J ff iffi n:ni::;"]:ff ,Hl" 

q," nã; ;; ;.;o;.;,

lrÍ,;:l'.t1":" 
fiscal do contrato toda e qualquer sit"çao Jnor"t. que possam causar prejuízos à

u) comunicar expressamente ao MunicÍpio, a quem compêtirá deriberar a respeito, toda e quarquersituação anômala no decorrer da aquisição do objeto da prerentã ti.itrçao,v) Manter sigiro, sob pena de responsabiridâde;ivir, penar e administrativa, sobre todo e quarquerassunto de interesse do .'NTRATANTE ou de terceiros d" qu" to,na,. conhecimento em razão daexecução do objeto deste Contrâto.
Parágrafo único
Garantia dos produtos:
a) O período de garântia é de no mínimo 12 meses.

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNpJ: 95.684.5,Í4 I OOO| _26

Rua Jose de França pereira, n" l0 _ CEp.: 8j.230_000- Fone/Fax: (04 2) 3644_1359

b) A garantia dos equipamentos deverá ser declarada na proposta e passará a contar a partir doRecebimento Deflnitivo pela CONTRATANTE.

CúUsUtA vIII . oBRIGAçÕES DA coNTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se à:

DENTALSHOW 
^siEdo 

d. Íô,8 dE{.r

5,"Ji'.1fi"," mffi."-
oooNTotoctcos
e, , r zzo::tooo r za üi'.,Y,'ff ''

al Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.b).Fornecer à coNTRATADA, todos os escrarecimentos, elemais intormaçaes que esta venha asolicitar.
c) Exigir o cumprimento do ôbjêto destâ ricitação, segundo suas especificações, prâzos e demaiscondições.
d) Acompanhar a entrega dos materiais e avariar a sua guaridade, sem prejuízo da responsabiridade
da CONTRATADA, podendo rejeitá_los, mediante lustificativa.
e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
fl Receber o obieto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,no instrumento convocâtório e na proposta da ..NTRATADA, recusando-o na hipótese dedesconformidade com as caractêrÍsticas pretendidas.
gl Realizar rigorosa conferência das carâcterísticas dos itens fornecidos, por meio da comissão deRecebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando
comprovada a entrega totar, fiel e correta do objeto contrâtado, ou de parte da entrega a que sereferirem.
h) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes no Termo de Referência, editar e pÍoposta, para fins de aceitação erecebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pera coNTRATADA exigindo suaimediata correção, sob pena de apricação das penaridades previstas em rei, ressarvados os casosfortuitos ou de força maiores, devidamente justifi."do, 

" 
,ceiio, pela CONTRATANTE.j) comunicar à CoNTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades verificadasno objeto fornecido, para que seia substituído, r"p"rrdo or.oriigido.

5 @



JW

:!l,HXilrl: 
todo ou em pãrte, bens entresues em desacordo com as obrisações assumidas peta

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos âssumidos pela coNTRATADA comterceiros' ainda que vincurados à execução do presente Termo de contrato, bem como por quarquer

::iff::fi::i"rceiros 
em decorrência de ato da corlrRrraór, de seus empregad;r; o;;;":;;,

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 apresentada.
n) Proporcionar todas as faciridades para que as .oNTRATADAS possam cumprir suas obrigaçõesdentro das normas e condições deste Edital.
C[AUSULA IX - RESPONSABITIDADE SOTIDÁRIA
Ficam designâdos como fiscais de contrato o servidor púbrico oDArR JosE FERRETRA DE uMA cpF Ne857.956.159-00 Assistentê em Administração t.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não excrui nem reduz a responsabiridade da coNTRATADA,inclusive perante terceiros, por quarquer irreguraridade, ainda que resurtante de imperfeiçõestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não imprica em corresponsabiridade daAdministração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Ns g.666, de1993.
Parágrafo Segundo
o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências reracionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envorvidos, determinando o que for necessário à rêgurârização das farhas ou defertásobservados e encaminhando os apontamentos à ãutoridadê competente para as providências
cabíveis.

cúusurA x - sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne g.666, de 1993 e da Lei Ne 10.s20, de 2002, a
CONTRATADA que:

a) Pela inexecução totar ou parciâr 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 sançôes previstas no art. 87 da Lei Ne8.666/93.
b) o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, serecusar injustificadamente a assinar o contrato, farhar ou fraudar no fornecimento oL ouieioadquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficârá sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil ê criminal, às seguintes sanções:
al Advertência por fartas reves, assim entendidas ,qu"r* qr" nãt acarretem prejuÍzos significativospara a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
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c) Multa compensâtória de 70% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, nocaso de inexecução total do obJeto;
d) Em caso de inexecução parciar, a rnurta compensatória, no mesmo percentuar do subitem acima,será aplicada de forma proporcional à obrlgaçao inalimo,;;;
e) Suspensão de ricitar e impedimento oe ántrrta. c.11lrgg", entidade ou unidade administrativapela quar a Administração púbrica opera e âtua concretamenú, pero pra20 de até dois anos;f) lmpedimento de licitar e contratar com a Adminlstração Municipal;g) Decraração de inidoneidade pâra ricitar ou contr"trr.o,n 

" 
nirinistração púbrica, enquantoperdurârêm os motivos determinântes da punição or r* qrá'r"i. promovida a reabiritação perantea própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a coNTRATADAressarcir a CONTRATANTE pêlos prejuízos causados.

Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penaridades do art. 87, ,r e rV da Lei Ne 8.666, de 1993, a C.NTRATADA que:a) Tenha soÍrido condenação definitiva por piaticar, oor.n"io jorosos, 

fraude fiscar no recorhimentode quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
cl Demonstre não possuir idoneidade para contratar com anJÃinistraçao em virtude de atos ilícitospraticados.
Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-;,
assegurará o contraditório e a ampra deresa à coNTRArADA,;;à:Tr::"i: r:Íff:t^Tl[ril:na lei Ns 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei fifs g.ZSq, Oe t99S.
Parágrafo Quãrto
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condutado infrator, o câráter educativo da penâ, a reincidência a" tr.nÇesrae. por parte dâ .,NTRATADA,levando em consideração todos os atos cerebrados .o, . õorutRarnNTE, bem como o danocausado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
PaÍágrefo euinto
A aplicação das sanções administrativas não excrui a responsabirização do ricitante por eventuaisperdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste _ pR.
Parágrafo Sexto
As sanções administrativas previstas nesta cráusura serão apricadas sem prejuízo das cominaçõesimpostas pelâ Lei Ne g.666/93 e suas alterações.

cúusutA xt - coNDuTA DE pREvENçÃo DE FRAUDE E coRRUpçÂo
os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores esubcontratados, se admitida a subcontratação, o mais arto padrão de 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:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, diieta ou indiretamente, qualquervantagem com o objetivo de inÍruenciar a ação de servidor púbrico no processo de ricitação ou naexecução de contrato;
b) "prátira fraudurenta": a farsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de infruenciar oprocesso de licitação ou de execução de contrato;
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNpJ: 95.684.5214 /0OO t -26

Rua Jose de Frdnça percira. n. l0 _ CEp.: 8S.2j0-000_ Fone/Fax: (04 2) 3644_t359

c) "prática corusiva": esquematizar ou estaberecer um acordo entre dois ou mais .icitantes, com ousem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão ricitador, visando estaberecer preçosem níveis artificiais e não_com petitivos;
d) "prátice coêrcitiva,,: causar d:
sua propriedadê, ,i,,nao inr,lo.il::rTilil;:i::':l ff,"r:J.§X1:Til,,"á,::":.,ff":execução do contrato.
e) "prática obstrutiva,,: (i) destruir, falsificar, ãlterar ou ocultar provas em inspeções ou fazerdeclarações falsas aos representantes do organismo finan."iro ,rttitrt"ral, com o objetivo deimpedir materiarmente a apuração de aregações de pretica previsia acima; (ii) atos cuja intençâo sejaimpedir materiarmente o exercício do àireito a. " "rg;ir.; tinanceiro murtiraterar promoverinspeção.

cúusut-A x[ - DtspostçôEs 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 estarem justos e contratados, firmam o presente contratô em 03 (três) vias de iguar teor eforma, juntamente com âs testemunhas abaixo, O.r. qu" ,rn". iodos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste pR, 16 de setem bro de 2022.
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TESTEMUNHAS:

DENTAT SHOW COM. PROD ODON E HOSPITALARES
CONTRATADA

ICIO VICENTE STROHER

G:3.916.724-7

IV]ARCOS

RG:9.769.349
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MUNICIPIO DE SANÍA MARIA OO OESTE _ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.68á.5i|4/000í -26

iUA JO3E OE lRArlç^ PEREIRA, 45.2!0-000 - FONE/f ÂX: (Oa2) !aaa-1r34

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 236120.22

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 ns 95.684.544/0001-

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

CONTRATADA: DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRETI EPP,

inscrita no CNPJ sob o ns:11.776.3 34lO0O7-78, situada na Av. Luiz Antônio Faedo, ne 1810, Centro, Francisco

Beltrão PR.

Data de assinatura: 16 de setembro de 2022.

vigência: 7510912023

IteÍr Especificações Mínimas valor
Unit.

valor
Total

70 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHBRIDA BULK FILL A1 15,00 FGM 119,99 1.799,8s

71 RESINA FOTOPOLIMERIáVEL NANOHIBRIDA BULK FILL A2 119,99 1.799,85

TOTAL 3.599,70

OBJETO: "AQUISIçÃO DE MATERIAT ODONTOTÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA UNICO

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

O total do item é de RS 3.599,70 (Três mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

lo" lrvrarca
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ESTADO DO PARA\A
PREFEITLR4, I\IUNICIPÂL DE SÁ\TA }I-4.RIÁ DO OESTE

LICITAÇÁO
fxTRATO DO CO\TRA"tO 236/2022

CONTRÁTÂNTE: MUNICÍPIO DE S.ANTA MÀRI.A. DO
OESTE. Estado do Paraná, pessoa juridica dc direiro público inremo.
com sede à Rua José dc França Pereira no lO. inscrito no CNPJ/MF
sob n" S5.68.1.5.14 0001-26. neslc ato devidamenlc rcpresentado pelo
Preteito Municipal, Sr. OSCAR DELC{)O.
CONTRATADA: DT,NTAI- SHOW CoMÉRCIO DE
PRODUTOS ODONTOLóGICOS E HOSPITALARES EIRELI
EPP, inscrita no CNPJ sob o n'':11.776.31.1i0001-78, siluada na A\.
Luiz Antônio Faedo. no lll I0. Centro. Ftancisco Bclrrâo pR.

OBJETO: .AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLóGICO
PARÁ ATENDER AS DEMÂNDAS DO SISTEMA UNICO DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SA,.'TA MÂRIA DO OESTE . PR'.

RI1SINA IITOPOLIMERIZAVET NANOHBRIDA

8t,LX FILL AI

F(;l\l

7t RESNA FOTOPOLIMERIZ,\VEL NANOHIBRIDA

BULK FILL 
^2

O total do item é de R$ 3.599,70 (Três mil, quiltheotos e noveota e
nov€ reai§ e setenta centsvo§).

Publicâdo por:
Milicio Vicente Stroher

Código IdentiÍicador:BF8 75 3 I D
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Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 1910912022. Ediçào 2607
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