PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: licitacao.lontra@outlook.com
CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 032/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2017
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE LONTRA, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n°
25.223.009/0001-92, com sede Administrativa na Rua Olimpio Campos, 39, Centro – CEP
39437-000-Lontra/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dernival
Mendes dos Reis, ora em diante denominado simplesmente Contratante, e de outro a
empresa CHIRLEY ALVES MARQUES PEREIRA - ME, CNPJ: 12.799.491/0001-61,
situada à Rua Augusto Gonçalves dos Santos, 255 – Vera Cruz – Montes Claros – MG –
CEP 39401-429, neste ato representada pela Sra. Chirley Alves Marques Pereira, CPF:
044.965.176-20, a seguir denominado Contratada, resolvem firmar o presente contrato
administrativo para prestação de serviço elencado na cláusula primeira, em atendimento à
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em face do Processo Licitatório nº 032/2017
– Pregão Presencial nº 018/2017, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, suas
alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO
HOSPITALARES, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, conforme detalhado no anexo I Termo de Referência, que integram o presente contrato independentemente de sua
transcrição, e de acordo com os ditames das leis federais 10.520/02 e 8.666/93,
instrumentos estes que fazem parte integrante do presente contrato administrativo para
todos os efeitos legais e de direito, fazendo ainda, parte integrante do objeto desta
contratação, as atividades descritas abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O regime de execução do presente contrato é o de execução indireta em regime de
empreita por “Preço Por Item”, nos termos do art. 6° da Lei Federal n°: 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Dos preços
3.1.1. O valor mensal pela prestação dos serviços elencados na cláusula primeira, é de R$
890,00 (oitocentos e noventa reais) estimando o valor global de R$ 7.120,00 (Sete mil
cento e vinte reais).
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3.2. Da Forma de Pagamento
3.2.1 O pagamento do valor global constante no subitem 3.1.1 será efetuado pela
Tesouraria do Município, através TED ou depósito bancário em nome da contratada até o
30° (trigésimo) dia corrido do mês subseqüente ao que originou a prestação dos serviços,
mediante nota fiscal devidamente empenhada.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária sob as rubricas n°: 08.01.02.10.301.0014.2084 – 3.3.90.39.00 Ficha: 472
Fonte: 102//08.01.03.10.302.0010.2091 – 3.3.90.39.00 Ficha: 511 Fonte: 102
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1. A vigência do contrato administrativo é até 31 de dezembro de 2017, contados a
partir da sua assinatura.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento),
de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA NOVAÇÃO
7.1. Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos
serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.
8.2. Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Ordem de Serviço;
8.3. Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Saúde do MUNICÍPIO, atestado de
inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do
cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a
liberação dos pagamentos.
8.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato.
8.6. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas.
8.7. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades
constatadas.
8.8. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.
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CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. Os serviços executados deverão obedecer todas as exigências contidas no anexo I –
termo de referência.
9.2. A licitante contratada se obriga a prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados pela Administração, suportando o encargo de atender prontamente as
reclamações porventura existentes, bem como manter durante a vigência do contrato as
condições de habilitação para contratar com a Administração Pública e apresentar sempre
que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.
9.3. Executar os serviços objeto nas condições estabelecidas, respeitando os prazos
Fixados.
9.4. Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um
Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questões relativas aos serviços contratados.
9.5. Fornecer números telefônicos, ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
Município com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto
gere qualquer custo adicional;
9.6. Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado.
9.7. Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços,
conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
9.8. Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem
como arcar com os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execução do Contrato.
9.9. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes
da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo
adicional para ao MUNICÍPIO.
9.10. Providenciar, quando demandado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas,
a correção das deficiências apontadas pelo MUNICÍPIO com respeito à execução do
objeto contratado.
9.11. Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo
rigorosamente às especificações constantes deste Termo de Referência, às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, dos fabricantes e às normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.
9.12. Cumprir rigorosamente os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICÍPIO, previamente informados à empresa CONTRATADA, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
9.13. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao MUNICÍPIO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade
expirado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
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10.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº
8.666/93.
10.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n.
8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV,
parágrafos 1º a 4º, da citada Lei.
10.3. Fica ainda convencionado, entre as partes, a previsibilidade de rescisão
unilateralmente sob aviso, com prazo mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias pela
desistência na continuidade na prestação dos serviços, sem ônus indenizatório em
decorrência da rescisão antecipada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato, erros
ou atrasos na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Autoridade
Máxima Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes
sanções:
a) advertência.
b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos.
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal, Estadual ou Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.
d) multa de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor mensal por irregularidade formal,
que cause sanções aos membros da comissão permanente de licitações, ou prejuízo ao
erário, e no caso de reincidência a multa passará para 20% (vinte) por cento, sem prejuízo
da rescisão contratual quando for o caso;
e) multa de 10 % (dez) por cento, calculado sobre o valor remanescente do contrato, no
caso do Contratado não cumprir rigorosamente as cláusulas contratuais pactuadas, salvo
se por motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela Autoridade Competente.
11.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 11.1, alínea “a” poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou
inobservância aos preceitos contratuais.
b) ausência ou atraso no cumprimento do horário atinente a prestação dos serviços,
conforme prescreve a cláusula primeira subitem 1.3.
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11.3. O valor das multas referidas na alínea e do subitem 11.1 poderão ser descontados
de qualquer fatura ou crédito existente.
11.4. As penalidades estabelecidas nas alíneas a, b e c, do subitem 11.1, serão da
competência exclusiva da Autoridade máxima Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do anexo I - Termo de
Referência e ao valor da proposta comercial de preço, bem como ao teor da Lei Federal de
Licitação n° 8.666/93 e ao teor do presente contrato administrativo para todos os efeitos
legais e de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obrigação prevista neste
instrumento contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção
expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de São João da Ponte/MG, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, sob renuncia de
qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também
assinam.
Prefeitura Municipal de Lontra - MG, 17 de abril de 2017

Dernival Mendes dos Reis
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Chirley Alves Marques Pereira
CHIRLEY ALVES MARQUES PEREIRA - ME
CONTRATADA

Testemunhas:
1..........................................................................................................................
CPF:
2...........................................................................................................................
CPF:

