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CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 003/2019 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2019 
 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento que entre si celebram, de um 
lado: O Município de Granito (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.460.739/0001-00, Av. José Saraiva Xavier – 
Jardim Novo Granito, Granito - PE, neste ato representado pela Secretária de Saúde do Município, 
Srta. GIULIA REGIS DE QUEIROZ JUSTINO, brasileira, Portadora da RG: sob o N° 
2008215793-9-SSP-CE e CPF: 093.040.724-50, residente e domiciliado na Rua Cornélio Carlos de 
Alencar, s/n Centro Granito-PE, CEP: 56.160-000, Granito (PE), com exercício na sede da 
prefeitura no endereço acima mencionado, e do outro lado,a empresa: FRANCISCO ERIVAM DE 
OLIVEIRA - ME LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA CENTRALempresa legalmente 
constituída, cadastrada no CNPJ sob o nº 15.024.770/0001-41, com endereço na Rua Dom José 
Lopes neste ato representado por: JONH CLEUTON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,  portador do 
CPF nº 800.277.174-53 RG nº 4.347.407 -SSP-PE, residente e domiciliado na Rua Luiz Martins 
Neto, Nº 48, centro Serrita-PE aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, e 
ainda considerando o disposto na lei no 8.666 de 21.06.93 e de suas posteriores alterações, têm 
entre si justo e acordado o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Do Contrato.  Constitui o objeto deste contrato, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS. (PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, PRÓTESE TOTAL MAXILAR, PRÓTESE 
PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL, PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL) 
BRASIL SORRIDENTE, exclusivamente para MEI ME e EPP conforme descrição, 
características, prazos e demais obrigações e informações constantes do ANEXO 
I,conforme proposta da contratada adjudica pela contratante. 
 

Nº DESCRIÇÃO QUANT 
V. UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 

Prótese Dentaria Total Superior (PTS) ou inferior (PTI), 
Compreendendo placa acrílica para registro de mordida em cera; 
cera utilidade; dentes nacionais com dupla prensagem (cumpre 
rigoramente especificações das normas ADA e ISSO 22112:2005); 
gengiva norma ou caracterizada e palato rosa ou incolor. 

240 180,00 43.200,00 

2 

Protese Dentária Parcial Removivel Superior (PPRS) ou Inferior 
(PPRI), Compreendendo cera utilidade; dentes nacionais com dupla 
prensagem (cumpre rigoramente especificações das normas ADA e 
ISSO 22112:2005); gengiva norma ou caracterizada e palato rosa 
ou incolor e metal importado para estrutura: COCr. 

240 230,00 55.200,00 

      
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor  
O valor total do presente contrato é de R$ 98.400,00 (Noventa e Oito mil e quatrocentos 
reais),conforme disposto na proposta do Contratado, adjudicado pelo Contratante, dedutíveis os 
impostos previstos em lei. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - Da Forma de Pagamento 
 
a) Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto contratual 

efetivamente entregues, em conformidade com os quantitativos requisitados e fatura 
correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela autoridade 
competente, que atestará a entrega do material.  

b) Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente atestada 
pelo Setor competente deverão ser acompanhadas das Certidões de situação regular perante a 
Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais. 

c) O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após a liberação do recurso pelo MINISTERIO DA 
SAÚDE, e após a apresentação de documento fiscal e certidões, correspondente ao 
fornecimento efetuado, sendo vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. O 
recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que 
providenciará solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação 
necessária para que seja efetuado o pagamento. 

d) Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em débito 
para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

e) A Nota fiscal/ Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do processo, nº do Pregão Presencial e da Ordem de’ Empenho, a fim de 
acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato 
durante o período de vigência. 
Parágrafo Segundo – Fica Assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial 
do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução 
durante o período da sua vigência. 
 
CLÁUSULA QUARTA - da Fiscalização e do Acompanhamento dos Serviços. 
 
Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante, através de funcionário designado 
que terá direito de acompanhar e fiscalizar os serviços com livre acesso para obtenção de 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários, sendo que lhe caberá estabelecer os 
procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato. 
A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando os 
serviços que estiverem em desacordo com o contrato, podendo emitir qualquer parecer sobre os 
serviços prestados. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
Dotação Orçamentária, exercício de 2019 Lei Municipal 387/2018 DE 13 de Novembro de 

2018,conforme dotação a seguir: 

 
10.301.1001.2861.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Recursos provenientes do MINISTERIO DA SAÚDE 
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CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo da Vigência do Contrato 
 
Este Contrato terá a sua vigência a partir da data da sua assinatura até 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado de acordo com a legislação vigente através de termo aditivo.   
 
CLÁUSULASÉTIMA DAS SANÇÕES – Das Sanções 
 
a) – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração poderá, garantida 

a prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções administrativas: 
1) Advertência; 
2) Multa de 3% ( três por cento) do valor do objeto licitado; 
3) Suspensão temporária da Participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração com prazo não superior a 02(dois) anos; e 
4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

b) – a multa aplicada ao contratado será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrada judicialmente. § 1º art. 87 lei 8666/93. 

c) As sanções previstas nos subitens 1,3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 
2, facultada defesa prévia do interessado, no respectivo processo,  no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis; § 2º art. 87 lei 8666/93 

d) O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitarão contratado á multa de mora no 
percentual de 0,33% (Zero vírgula trinta e trêspor cento) do valor do contrato por dia de 
atraso. 
 

CLÁUSULA OITAVA-Da Rescisão 
 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal no 8.666/93 de 
23.06.93, desde que cabíveis a presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por 
esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58. 
 

Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78, 
sem que haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo 
segundo do Art. 79, no que couber. 

Parágrafo segundo - As formas de Rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 da 
Lei no 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – Das Obrigações da Contratada 
 
a) Executar o fornecimento do objeto ora licitado através de pessoas idôneas, assumindo total 
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas 
funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada 
inconveniente. 
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b) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e bem como a devida substituição dos itens do fornecimento dos 
itens a serem adquiridos.  
c) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 
d) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da 
CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a 
CONTRATANTE; 
e) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados a 
Prefeitura Municipal ou terceiros, decorrentes da execução do contrato. 
f) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis 
do Trabalho e legislação pertinente. 
g) Manter durante toda a execução do fornecimento, compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
h) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade na execução do 
contrato, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, 
mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
i) Substituir, as suas expensas, os materiais que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo 
que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 
j) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
na forma estabelecida no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada. 
k) O licitante é obrigado a cumprir o disposto no art. 78, inc. XV da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DECIMA - São Obrigações da Contratante 
 
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos 

serviços/fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
b) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos objeto 

desta licitação. 
c) Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da autoridade competente, a execução do 

objeto contratual;  
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no respectivo Contrato, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
e) Penalizar a Contratada quando o mesmo deixar de cumprir qualquer cláusula contratual nas 

formas estabelecidas neste contrato e na Lei Federal nº 8666/93 de 23.06.93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Vinculação ao Processo Licitatório 
 
Fazem parte do presente instrumento contratual, como se transcritos estivessem, o Edital do 
Processo Licitatório nº004/2019- Pregão nº 002/2019 e a proposta do contratado, adjudicada pela 
Contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Dos Recursos Administrativos 
 
 Em qualquer hipótese haverá a possibilidade de recursos como previsto em Lei, com as 
características e prazos legais para sua interposição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Disposições Finais 
 
Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 
contrato. 
Parágrafo Primeiro – O Foro da Comarca de Granito - PE, será competente para dirimir questões 
oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
Parágrafo segundo - E, por estarem assim justo e contratado, firmam o presente instrumento em 
03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também assinam e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto 
negocial.  
 
Granito – PE, 04 de Junho de 2019 
 
 

GIULIA REGIS DE QUEIROZ JUSTINO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRANITO 

CONTRATANTE 
 
 

JONH CLEUTON DE OLIVEIRA  
Representante 

FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME 
CNPJ sob o nº 15.024.770/0001-41 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 


