
Estado do Rio Grande do Sul --====-----------------"
MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 029/2015.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2015.

Contrato n'' 078/2015.

o Município de SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS, pessoa
jurídica de direito público, com sede à Av. 20 de Março, 1385, inscrito no
CNPJ sob n? 92.410.463/0001-40, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. Silvio Pedrotti de Oliveira, inscrito no CPF sob n?
958.433.100/00 de ora em diante denominado de CONTRATANTE, e de
outro lado, a Empresa Laboratório de Prótese Pro-Dent Ltda-ME, com sede
a Rua Jose Bonifácio, n" 360, Centro, na" cidade de Palmeira das
MissõeslRS, inscrita no CNPJ sob n" 08.912.418/0001-87 representado
neste ato pelo seu Sra. Dinara Pazini Peixoto doravante denominada de
CONTRATADA, de comum acordo e amparado na Lei Federal n" 10.520
de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n° 022/2010, Lei Complementar n°
123/06 e Lei Complementar n° 147/2014, e com aplicação subsidiária da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, DECLARAM pelo
presente instrumento e na melhor forma de direito e em conformidade com
o Edital de Pregão Presencial n° 011/2015, e pelos termos da proposta
datada de 16/11/2015, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação de laboratório para a
prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, conforme segue,
incluindo o material necessário para a confecção, para atender ao programa
de próteses dentárias instituído no Município através da Lei Municipal n"
982/2015, em decorrência do Programa Brasil Sorridente do Ministério da
Saúde.

Item Descrição Valor Unitário
Confecção de Próteses Dentárias, podendo ser superior ou
inferior (PPR), com armação em metal fundido, com dentes de
primeira qualidade e dupla prensagem, com Gf.l·co termo-
polimerizável.

R$ 118,0001

R$ 84,00Confecção de Próteses Dentárias totai02
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primeira qualidade e dupla prensagem, com acrílico termo-
polimerizável.

03 Confecção de Próteses Dentárias Parcial, podendo ser superior R$ 81,00
ou inferior, em acrílico, com dentes de primeira qualidade e
dupla prensagem, com acrílico termo-polimerizável.

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual ,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos,
as condições expressas no Edital de Pregão Presencial n" 011/2015,
juntamente com seus Anexos, a proposta da CONTRATADA, a Ata de
Julgamento das Propostas e a Documentação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRA TUAL

Pelo fornecimento does) Iterrus) ora contratado, a CONTRATANTE pagará
a CONTRATADA, o valor de R$ 118,00 pelo item 01, o valor de R$ 84,00
pelo item 02 e o valor de R$ 81,00 pelo item 03.

CLAUSULA TERCEIRA DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, RECEBIMENTO:

Os trabalhos de próteses dentárias a serem confeccionadas devem incluir a
mão de obra, material e demais serviços necessários para sua confecção.
Fica sob-responsabilidade da Contratante: executar as moldagens, fazer os
vazamentos e ajustes necessários de forma criteriosa com vistas a uma
melhor adaptação das próteses parciais e totais. Os serviços realizados na
confecção das próteses dentárias pela empresa, será avaliado pela Dentista
do Município e caso não atenda às especificações mínimas, será devolvido
para a Empresa que deve refazê-lo sem ônus para o Município.
Todas as próteses deverão ser recolhidas e devolvidas, uma vez por semana
em dias e horários a serem combinados com a SecoMun. De Saúde.
A produção mensal será de 20 (vinte) próteses dentárias, podendo variar
o tipo/modelo.
Os produtos serão recebidos provisoriamente, para verificação das
especificações técnicas (qualidade), quantidade e preço, pela SecoMun. Da
Saúde.
O recebimento definitivo dos produtos se dará em até 05 (cinco) dias após
a entrega e verificação da conformidade dos pro ~m a quantidade,
especificação, marca e preço, sendo que a empr a contratal a poderá entrar
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em contato com a Seco Mun. De Saúde para agendar e disponibilizar um
funcionário para acompanhamento da avaliação.
A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com os
materiais, com todas as especificações necessárias.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

o pagamento somente será efetuado após a entrega e conferência dos
materiais ora licitados, apresentação da nota fiscal e conforme
disponibilidade financeira da Municipalidade não podendo ultrapassar 60
dias do recebimento dos materiais.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTARTO'

o presente contrato vigerá pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 57 da Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

Para o cumprimento do objeto do presente contrato, serão utilizados
recursos conforme segue:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2031 - Prótese Dentaria.
3390 39 00 00 00 00 4111 -- Prótese Dentária - Outros Serviços de
Terceiro Pessoa Jurídica e/ou' distribuição Gratuita (Pagamento do
Laboratório Protético e entrega da prótese Dentária ) - R$ 60.000,00
(Sessenta mil Reais).

CLÁUSULA SETÍMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
OSpreços cotados só poderão ser reajustados após um ano, se houver termo
aditivo pela correção do IGPMlFGV, ou conforme art. 65 da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro - Constitui direitos do CONTRATANTE receber o
objeto deste Contrato nas condições ave adas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e praz convencio ados.

t I ~
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Parágrafo Segundo - Constitui obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado na forma e nas condições estabelecidas
neste Contrato;
b) A fiscalização e acompanhamento dos serviços;
c) Dar a contratada às condições necessárias para a regular execução do
objeto deste contrato.

•

Parágrafo Terceiro - Constitui obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer o objeto na forma ajustada e contratada por este termo;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução, do presente contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovam estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na presente licitação;
e) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA
O CASO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL

I - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
II - E executar o contrato com atràso injustificado, até o limite de 03 (três)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa
diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, até o limite de 5%;
III - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre
o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
IV - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre
o valor atualizado do contrato;
V - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração Públi II slo prazo de 2 anos e
multa de 10 % sobre o valor atualizado do c ntrD
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Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido
do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:
- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art.
78 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993;
- em comum acordo entre CONTRATANTE E CONTRATADA;
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa no art. 77, da Lei n"
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOCUMENTOS

TRANSMISSÃO DE

A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e
CONTRATADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma
será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR DO CONTRATO

O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sra. Juliana N. Binsfeld, como
gestora desta contratação, na condição de Secretária Municipal da Saúde.
Parágrafo Primeira - A gestora deste contrato terá, entre outras, as
seguintes atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao
Contratante sobre descumprimento; solicitar a Administração a aplicação
de penalidades por descumprimento de cláusula contratual.
Parágrafo Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer
irregularidade verificada durante a execução deste contrato. Todos os
serviços contratados estão sujeitos a mais ampla e irrestrita inspeção a
qualquer hora, em todas as suas etapas, por pessoas devidamente
credenciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos á Luz d
17/07/2002, e do Decreto Municipal
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subsidiária da Lei Federal n? 8.666/93 consolidada, e dos principio gerais
de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto
contratual que não possam ser dirimidas pela intermediação
Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira Das
MissõeslRS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que se apresente.
E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com
duas testemunhas, em 03 vias de igual teor e forma sem emendas e
entrelinhas para que produza seus jurí . os e ais efeitos.

São José Das Missões

SILVIO PEDR~I E OLIVEIRA
Prefei o unicipal
CON TANTE

d )~tJ g[dÚ eáo1
EMPRESA LABURATORIO DE-PkOTESE PRO-DENT LTDA-ME

Representante da Empresa Sra. Dinara PaziniPeixoto
CO TRATADA

ANA N. BINSFEL
Se . Mun. De Saúde
Gestora do Contrato
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