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
CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 094/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016
O MUNICÍPIO DE LONTRA, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 25.223.009/0001-92, com sede
administrativa na Rua Olímpio Campos, nº 39 – Centro, Lontra - MG, CEP: 39.437-00,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Evando Gonçalves da Silva
brasileiro, casado, residente e domiciliado em Lontra - MG, inscrito no CPF/MF sob o
nº 904.301.586-53, portador da cédula de identidade nº M – 6.330.957 SSPMG,
doravante denominado MUNICÍPIO; e a empresa abaixo relacionada, representada na
forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante
denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente contrato administrativo,
conforme estabelecido na Lei Federal 8.666/93 e alterações, bem como do edital de
Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir
estabelecidas.
CONTRATADA:
Denominação: DENTAL MARIA LTDA.
Endereço: Rua Erê, nº 34, sala 304 – Bairro Prado – CEP: 30.411-052 – Belo
Horizonte - MG
CNPJ: 09.222.369/0001-13
Representante Legal: Gracielle Vilaça Santos Ferreira
CPF: 027.400.146-27
ITEM

QTDE

UNIDADE

PREÇO
UNIT.

MATERIAL/SERVIÇO

013

1,0000

UND

BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV, POTÊNCIA/VÁCUO 0,5
HP/450 mmHg.

017

1,0000

UND

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), CABECEIRA
ARTICULADA, UNIDADE AUXILIAR 01 PONTA, EQUIPO
ACOPLADO PNEUMÁTICO, CUBA EM
PORCELANA/CERÂMICA, MINIMO DE 02 TERMINAIS,
COM
SERINGA TRÍPLICE, COMANDO BASE (BOTÃO),
REFLETOR MONOFOCAL (20.000 LUX)

028

1,0000

UND

EQUIPO CART ODONTOLÓGICO, MINIMO DE 04
TERMINAIS, COM SERINGA TRÍPLICE

053

2,0000

UND

NEGATOSCÓPIO AÇO, FERRO PINTADO, PAREDE/ 1
CORPO .
Valor
Total:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

PREÇO
TOTAL

2470,0000

2470,00

10250,0000

10250,00

2415,0000

2415,00

240,0000

480,00

15.615,00

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
1.1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de uso hospitalar e
odontológico, para atender o Centro de Saúde Luiz Porto e a Unidade Básica de
Saúde João Batista Pinheiro, no bairro Lagoa, através de recurso financeiro oriundo do
Fundo Nacional de Saúde proposta nº 11905.263000/1150-01, em atendimento à
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1 O prazo de vigência deste Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua publicação.
2.2 O futuro Contrato, poderá ser prorrogada, conforme estabelece os ditames da Lei
Federal 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
3.1. Contratar com o Município, nas condições previstas no edital do PREGÃO
PRESENCIAL nº 045/2016, e o preço registrado neste Contrato, os equipamentos
objeto deste ajuste.
3.2. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
4.1. Indicar Comissão de Fiscalização e
acompanhamento deste Contrato Administrativo.

Recebimento,

responsável

pelo

4.2. Comunicar à Contratada sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos
equipamentos
4.3 Efetuar os devidos pagamentos de acordo ao estabelecido no Instrumento
Convocatório.
CLÁUSULA QUINTA - SANÇÕES
5.1. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, e na Lei Federal 8.666, de 13 de junho de 1993, sem prejuízo das
demais sanções administrativas, civis e criminais.
5.2. A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº.
8.666/93 obedecerá ao disposto nesta Cláusula.
5.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
5.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
5.3.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação
para o mesmo fim.
5.4. O atraso injustificado na execução do contrato, a saber o atraso na entrega dos
materiais/mercadorias, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da
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Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre
o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo estipulado, na seguinte proporção:
5.4.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
5.4.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de
atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em
casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa
prevista na Cláusula 5.5 deste Contrato Administrativo.
5.5. Pela inexecução total ou parcial da entrega poderão ser aplicadas à contratada as
seguintes penalidades:
5.5.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
5.5.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.
5.6. O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela
administração do MUNICÍPIO, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado
ensejará a aplicação da multa prevista na Cláusula 5.5 deste Contrato considerandose a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" desta Cláusula.
5.7. O pedido de prorrogação de prazo para entrega de material somente será
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente ou conforme consta do Edital.
5.8. As multas referidas neste Contrato não impedem a aplicação de outras sanções
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.
5.8.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou
caracterizada a inexecução parcial, o MUNICÍPIO reterá, preventivamente, o valor da
multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva,
assegurada a ampla defesa.
5.8.2. Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o
valor da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
5.8.3. Se o MUNICÍPIO decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será
devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
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6.1. Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 045/2016 com seus Anexos e a
proposta da CONTRATADA;
6.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as
contratações que deles poderão advir.
CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
7.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de
Registro de Preços é o Foro da Comarca de São João da Ponte, Estado de Minas
Gerais.
7.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Lontra - MG, 13 de dezembro de 2016.

Evando Gonçalves da Silva
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO
Gracielle Vilaça Santos Ferreira
CPF: 027.400.146-27
DENTAL MARIA LTDA
CNPJ: 09.222.369/0001-13
DETENTORA
Testemunhas:

__________________________
Nome:
RG nº:

_____________________________
Nome:
RG nº:
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