
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº 135/2019

ADESÃO N. 013/2019
Adesão a Ata  de  Registro de  Preços nº
10.301/2018  e  Pregão  Eletrônico  nº
10.035/2018  do  Município de  J oão
Pessoa-PB  para aquisição de
equipamentos material permanente para
atender as necessidades dos serviços de
saúde bucal das unidades de saúde da
família, através da Secretaria Municipal
de Saúde.

 
O MUNICÍPIO DE LUCAS  DO  RIO  VERDE,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,
inscrito no CNPJ sob o nº 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul, nº
2.500 - S, Bairro Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso  ,
neste ato representado, pelo Prefeito Municipal,  Sr.  Flori Luiz Binotti, brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, portador
do  RG  n.  702.434.3373-SSP/RS e  do  CPF  n.  383.827.090-87 doravante denominada
CONTRATANTE, e, do outro lado, a  empresa  HDX COMERCIAL EIRELI,  pessoa
jurídica de direito privado, inscrito sob o  CNPJ nº 24.039.450/0001-56, com sede na Rua
A, C240 NR248 QD. 560, LT 13, Bairro Jardim América, CEP 74.275-260, telefone (62) 3638-
1000, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás,  neste ato representada pela proprietária
senhora  Pollyanna  Tamara  Moraes  e  Silva  Moura, brasileira,  casada,  residente  e
domiciliada na Rua C-116 QD 219 LT 7A9 Apto 104,Ed. Ferrara, na cidade de Goiânia, no
Estado  de  Goiás,  portadora  do  RG  n.º4276245  SSP/GO  e  CPF  n.º  727.490.321-
72,doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar, por força do presente
instrumento, uma minuta de contrato para ADESÃO Nº 013/2019 AO  SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA  AQUISIÇÃO  DE EQUIPAMENTOS MATERIAL
PERMANENTE  PARA ATENDER  AS NECESSIDADES    DOS   SERVIÇOS   DE
SAÚDE  BUCAL DAS  UNIDADES  DE  SAÚDE  DA FAMÍLIA, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL
1.1. O presente Contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:

a) Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) Lei Federal nº. 10.520/2002;
c) Decreto Federal nº. 3.555/2000;
d) Decretos Federais nº 7.892/2013 nº. 5.450/2005;
e) Lei Complementar nº. 10l/2000;
f) Lei Complementar n º. 123/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA -DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. Os recursos  financeiros necessários ao custeio do presente Contrato  são da seguinte
ordem: Secretaria Municipal de Saúde:
Dotação: 08.002.0.0.10.301.0803.2133.4.4.90.52.00.00.0147008000

CLÁUSULA TERCEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO
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3.1. Constitui objeto deste Contrato o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES   DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA, de acordo com as especificações dos Anexos I e II do Edital e
conforme o Anexo do Contrato, que fazem parte integrante deste instrumento
independentemente de transcrição, objetivando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde
do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Item Qtd Unid Descrição do produto Marca/Modelo Valor unitário Valor total

07 06 Un Cadeira  Odontológica  Completa  -(equipo/
sugador/refletor)Conjunto  Odontológico  formado
por: Cadeirão odontológica com estrutura em aço,
com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC,
articulação  central  entre  assento  e  encosto,  com
pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de
braço curto fixo e outro escamoteável,  facilitando
sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de
aço,  sem  parafusos  aparentes,  apoio  de  cabeça
articulada com regulagem de altura. Base em chapa
de  aço  fosfatizado,  com  isolação  em  PVC  e
tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de
oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com
movimentos silenciosos e sincronizados através de
moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo,
evitando  assim  riscos  com  vazamentos  e
movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática
a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado
em PVC flexível e sem costura, com apoio lombar.
Caixa de distribuição integrada a base da cadeira.
Cadeira  contendo  (8)  oito  movimentos  sendo,  (4)
quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3
programáveis  pelo  CD  (volta  à  zero,  Posição  de
trabalho 1 e  PT2)e  Last  Posicion  (última posição
programada).  Acionamento  dos  movimentos  da
cadeira  feitos  através  de  comando  de  pé
independente  móvel,  com  todas  as  funções  da
cadeira e peças de mão integradas. Equipo cart ou
acoplado com trava  manual,  com mesa  dotada  de
três  terminais  sendo:  uma  seringa  tríplice,  uma
mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de
fácil  limpeza  e  desinfecção,  com conexão  borden
dois  furos,  dispondo  de  sistema de  regulagem do
spray  tipo  anelar,  bloco  de  acionamento  dos
instrumentos com regulagem da vazão, regulagem
do  spray  individual  (ar/  água)  localiza  na  parte
inferior da mesa feita de pelo próprio profissional,
mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com
angulação  de  45º  graus,  facilitando  o  acesso  do
profissional  aos  instrumentos,  de  fácil  limpeza,
suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo
(peça  única),  escalonado  evitando  a  queda
involuntária dos instrumentos, causando danos aos
mesmos. Pedal progressivo móvel para acionamento
dos instrumentos.  Mesa  com linhas arredondadas,
estrutura da mesa fabricada em material ABS de alta
resistência,  injetado  com proteção  UV e  30%  de
cristal.  Unidade  auxiliar  acoplada  a  cadeira,
rebatível com angulação 45º graus, com tubulação
toda  embutida,  sem  mangueira  corrugada
exposta(biossegurança), estrutura fabricada em ABS
de alta resistência, injetado com proteção UV e 30%
cristal,  suporte  das  mangueiras  integrado  (peça
única), suporte para água no copo, cuba fabricada
em porcelana ,  removível  e  de  fácil  limpeza com
porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue
da  cuspideira  regulado  através  de  registro.  Um
sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente),

KAVO UNIK
PLUS

R$ 13.000,00 R$ 78.000,00
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tipo  venturi.  Refletor  odontológico  dotado  de
lâmpada  halógena  de  fácil  troca,  com  cor  de
iluminação de 5000º k (iluminação a luz do dia), luz
fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000
lux, controle de iluminação acionados no comando
de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os
movimentos  de  giro  possuem  batente  para  evitar
rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado
em  ABS,  com  proteção  UV,  cabeçote  totalmente
fechado,  com  proteção  frontal  em  acrílico,
proporcionando maior segurança ao paciente, braço
multiarticulado e comprido que permite, permitindo
a iluminação durante o procedimento, acionamento
liga/desliga  no  pé.  Acionamento  automático  do
refletor  ao  executar  as  funções  da  cadeira.  Itens
adicionais para acompanhar o conjunto: Caneta de
alta rotação: Turbina fabricada em latão niquelado e
cromado  com  tratamento  de  superfície  interno  e
externo resistente a altas temperaturas em autoclave
e  produtos  para  desinfecção  o  que  garante
prolongada  utilização  com  máximo  desempenho.
Superfície  Lisa  facilitando  a  assepsia  dos
instrumentos  desenvolvida  com  base  em  sistema
digital  que  facilita  os  movimentos  e  garante  a
segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e
pulsos.  Spray triplo que  garante  a refrigeração da
área  de  tratamento  mesmo  nas  situações  mais
difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes
posteriores.  Componentes internos projetados para
resistir os ciclos de esterilização sem comprometer
a  qualidade  e  consequentemente  o rendimento  do
instrumento.  Encaixe universal  do tipo Borden de
dois furos. Rotor balanceado, proporcionando baixo
nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável
em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos,
desde que observados sua instrução de lubrificação
e  manutenção.  Rotação  máxima  de  380.000  rpm.
Consumo de ar: 34
até 37 Nl/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar.
Fresas recomendadas; FG 19-26mm. A troca destes
dispositivos é feita troca destes dispositivos é feita
com o  auxílio  de  um saca  brocas.  Denominamos
este  sistema  de  FG.  Micromotor:  Micromotor
fabricado em latão, com tratamento de superfície e
resistente  a  altas  temperaturas  em  autoclave  e
materiais para desinfecção o que garante prolongada
utilização com máximo desempenho. Spray interno
propicia conforto ao profissional durante o trabalho
haja  vista  a ausência  de mangueiras  externamente
ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden
de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer
marca de equipamento. Anel regulador de rotações e
sentido de giro disposto no corpo do motor permite
fácil  regulagem durante  uso.  Rotação  de  5.000  a
20.000 rpm com torque  excepcional  mantendo os
mais baixos índices de ruído e ausência de vibração.
Sistema  de  encaixe  rápido  intramatic  permite  a
troca  facilitada  de  instrumentos  rotativos.
Componentes  internos  e  materiais  aplicados
permitem a esterilização em autoclave à 135º C por
no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho.
Pressão  de  trabalho:  2,2  bar.  Identificação  do
instrumento gravado a laser. Contra ângulo: Contra
Ângulo  fabricado  em  latão  com  tratamento  de
superfície  interno  e  externo  resistente  as
temperaturas  de  autoclave  e  materiais  para
desinfecção. Superfície Lisa facilitando assepsia dos
instrumentos  desenvolvida  com  base  em  sistema
digital  que  facilita  os  movimentos  e  garante  a
segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e
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pulsos. Spray único garante a refrigeração da área
de  tratamento mesmo nas situações  mais  difíceis.
Componentes  projetados  para  resistir  por  no
mínimo  1.000  ciclos  de  esterilização  sem
comprometer  a  qualidade  e  consequentemente  o
rendimento  dos  instrumentos.  Sistema  de  troca
brocas  prático  fecho  posicionado  na  cabeça  do
instrumento. Encaixe universal Intra permite a troca
rápida  e  segura  de  instrumentos.  Máximo
desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque
excepcional  mantendo  os  mais  baixos  índices  de
ruído e ausência de vibração. Transmissão de 1:1,
com  spray  externo.  Identificação  do  instrumento
gravado a laser.

10 02 Un Compressor 65 litros p dois consultórios compacto
e super silencioso, os compressores da linha Dabi
Atlante apresentam um design moderno, mantendo
um  ambiente  agradável  para  o  profissional  e
assegura  a  tranquilidade  do  paciente  durante  a
execução dos procedimentos. Projetado para prover
ar  comprimido  para  uso  clínico  e  laboratorial,
possui  desempenho estável,  grande  capacidade  de
fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo
ou  emissão  de  fumaças,  vapores  ou  odores
desagradáveis.  Apresenta  características  que
facilitam a operação e manutenção do equipamento
tais como: Manômetro para pressão do reservatório;
•Manômetro para pressão de saída; •Regulador de
pressão na saída com filtro de ar e dreno para água;
•Registro  para  controle  da  vazão;  •Registro  para
drenagem  do  acúmulo  de  água  no  reservatório.
Utiliza sistema de segurança com válvula que entra
em funcionamento para liberação da pressão, caso
haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga
com  a  finalidade  de  proteger  o  equipamento  de
superaquecimento. Modelos com reservatórios com
pintura  eletrostática  interna  e  externa  garantindo
uma maior durabilidade do compressor.

AIRMAX 12.65 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00

14 08 Un Jato  de  Bicarbonato  -como  principal  função  o
jateamento de superfícies utilizando bicarbonato de
sódio,  onde através de  um sistema de  geração de
partículas  de  bicarbonato  de  sódio  em suspensão
inseridas em um jato de ar comprimido, obtém-se o
complemento  ideal  da  profilaxia  dentária  iniciada
com  a  remoção  de  tártaro  e  outras  impurezas.
Conjunto  mecânico,  sem  alimentação  elétrica,
alimentado externamente por uma rede  de  água e
uma rede de ar comprimido. A colocação do pó de
bicarbonato de sódio é através de um reservatório
localizado na  parte  superior  do  equipamento  com
uma  tampa  transparente  (disponível  em  várias
cores)  para  melhor  visualizar  a  quantidade  de  pó
disponível.  Classificação  do  produto  segundo  a
ANVISA Classe de risco ANVISA 2 (médio risco)
Pressão de entrada de água (regulada no equipo) 20
a  40  PSI  Pressão  de  entrada  do  ar  comprimido
(regulada no equipo)30 PSI - 40 PSI Máxima vazão
de água do spray 0,2mL/segundo Máxima vazão de
pó do spray 0,03 g/segundo Acionamento Pedal  do
equipo Embalagem 01 caixa de papelão

JET  STAR
MICRODONT

R$ 500,00 R$ 4.000,00

TOTAL R$ 87.200,00

OBS: RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL BLOCO INVESTIMENTO – SAÚDE BUCAL

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
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4.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as nornas da Lei nº. 8.666/93, respondendo, portanto, cada uma, pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

CLÁUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e
empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências
da Secretaria Municipal de Saúde, desde que devidamente identificados e
acompanhados por representante da CONTRATANTE; 

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob
os aspectos  quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija
medidas corretivas por parte desta;

c) Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;
d) Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Setor

competente; 
e) Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos

produtos e interromper imediatamente os mesmos, se for o caso;
f) t) Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;
h) Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei n°. 8.666/93;
i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após a emissão da

Nota Fiscal/ Fatura do Produto;
j) Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio da Chefia de Patrimônio da

Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde-MT.
5.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do produto,  tais  como:1) salários;  2) seguros de  acidente; 3) taxas,
impostos  e contribuições; 4) indenizações; 5)vales-refeição; 6) vales-transporte e 7)
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b) Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas  disciplinares  da Secretaria  Municipal  de
Saúde;

c) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências  da
Secretaria  Municipal de Saúde;

d) Responder pelos danos causados diretamente à Administração  da Secretaria
Municipal   de Saúde ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o
fornecimento do produto, não excluindo ou  reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde;

e) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade
da Secretaria Municipal de Saúde, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do produto;

f) Efetuar a entrega do produto objeto da Ata de Registro de Preços e Anexos, nos
quantitativos definidos pela CONTRATANTE, de acordo com a necessidade e o
interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Cláusula Décima;
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g) Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo e substituir os
porventura fora  das especificações constantes no edital, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contado do recebimento  da comunicação expedida pela
Secretaria Municipal de Saúde;

h) Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

i) Justificar, no caso de descumprimento do prazo citado no item "r' ou paralisação do
fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas da entrega frustrada;

j) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições que possam
prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita
execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, apresentando
razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas
pela Contratante;

k) Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o previsto no
procedimento licitatório;

l) Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no referido Pregão, durante toda a
execução do contrato;

m) Aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, observando-se, em qualquer caso, o disposto na Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 87.200,00  (oitenta e sete mil e
duzentos  reais),  conforme o  Anexo do  contrato,  correspondente   à   AQUISIÇÃO   DE
EQUIPAMENTOS   MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE
DA FAMÍLIA, do presente contrato, até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal,
mediante apresentação dos   documentos   de   cobrança   devidamente  atestados  pela
autoridade competente.
O pagamento será efetuado mediante crédito em Conta-Corrente da Contratada, por ordem
bancária, quando deverão ser mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou a atualização financeira.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será feito, por ordem de crédito em C onta C orrente,
sempre de acordo com as condições descritas no referido Pregão.
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na
forma da Lei nº. 9.854, de Assume, ainda, a obrigação de apresentar, junto à Nota Fiscal, os
seguintes comprovantes devidamente atualizados:
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão
Quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes, na forma da Lei expedida, em cada
esfera do Governo, pelo órgão competente;
Prova  de  regularidade perante o INSS - Instituto  Nacional de Seguro  Social, mediante
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito;
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Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela
Caixa Econômica Federal.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT.

CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DE PREÇOS
7.1 A contratada deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item
constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo as parcelas relativas a todos
os insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.
7.2  A não apresentação da Planilha de  Custos impossibilitará à unidade administrativa a
proceder a  futuras revisões de preços, caso venha a contratada solicitar o equilíbrio
econômico-financeiro.
7.3 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações
havidas na  planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova
composição do preço.
7.4 No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial
deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com
descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de fábrica/
Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço
final (Planilha de Custos).
7.5 A critério da Administração Municipal poderá ser exigida da CONTRATADA lista de
preços expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua
vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
7.6 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa,
utilizando-se, também, de ínidices setoriais ou outros adotados pelo Governo federal,
devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída
com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.7 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da
licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de
Preços será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado
de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência do registro.
7.8 A revisão do preço terá validade a partir da data da solicitação, desde que aprovada pela
autoridade competente.
7.9 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital e no Contrato.
7.10. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais,
estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta cláusula.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1. O presente Contrato terá vigência  de 12 (doze) meses, com validade e eficácia legal
após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
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9.1  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Saúde do Município
de Lucas  do  Rio  Verde-MT, caracteriza o descumprimento total  da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, bem como à multa
rescisória de até 30 % (trinta por cento) sobre o valor global atualizado da proposta, em relação
a todos os itens em que tenha sido vencedor;

9.2  O atraso injustificado na execução do contrato será apurado mediante processo
administrativo, podendo sujeitar o contratado à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento), por dia de atraso, sobre o valor dos materiais/equipamentos/serviços não
entregues/concluídos, estando a multa limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, nos termos do art. 86 da Lei 8.666/93.

9.2.1. Entendendo a Administração que a demora tomou inútil a prestação do produto ou do

serviço, poderá a Secretaria de Saúde, conforme previsão do art. 86,§ l 
0 

da Lei 8.666/93,
rescindir unilateralmente o contrato, nos termos do art. 78 e incisos da mesma norma, bem
como poderá aplicar as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

9.3 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração tem o poder-dever
de apurar eventuais práticas sancionáveis, mediante processo administrativo onde será
assegurada a prévia e ampla defesa ao contratado, aplicando-se-lhe, conforme o caso, as
penalidades administrativas previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, discriminadas adiante, de
forma cumulativa ou não, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal pertinentes:

a) Advertência;
b) Em caso de inexecução total da obrigação assumida: multa de até 30% (trinta por

cento) sobre o valor do contrato ou do empenho;
c) Em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, injustificadamente ou por

motivo não aceito pela Secretaria Municipal de Saúde: multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato ou do empenho, cuja obrigação nele contida esteja
inadimplida;

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio  Verde-MT e  os demais órgãos que
compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.

9.4 Com fundamento no artigo 7° da Lei n.
º 

10.520/2002 e no art. 14 do Decreto Municipal,
ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, sem prejuízo de multa de
até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, a licitante e a
adjudicatária que:

a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
d) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Fizer declaração falsa;
i) Apresentar documentação falsa.
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9.5. A justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida
no subitem anterior, só será considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser
apresentada por escrito.

9.6 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.

9.7 As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a Administração da
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT ou com a Administração Pública poderão ser
aplicadas à Contratada com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.8.O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontado da
CONTRATADA,  observando-se os pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou da garantia contratual ou, ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente.

9.8.1  Se o valor do pagamento   for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contando da comunicação oficial.

9.8.2  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

9.9. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato,
caracterizando-se a inexecução total do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Da aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, cabe recurso,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
10.1.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA ENTREGA

11.1  O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de  forma a permitir
completa segurança durante o transporte.
11.2 Os volumes contendo o produto deverão estar identificados externamente com os dados
constantes da Nota Fiscal, o endereço de entrega e a validade do produto.
11.3 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho, Almoxarifado
Central da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde MT, telefone (65) 3548-2525, na
Avenida  Pará,  219-E,  Bairro  Cidade  Nova,  CEP 78.455-000,  com frete  e  descarga  às
expensas da contratada, ou em outro local dentro do perímetro urbano de Lucas do Rio
Verde, de acordo com a necessidade da Administração.
O horário de entrega será de segunda a sexta feira das 07h:00 às 10h:00 e das 13h:00 às
16h:00 (horário local), estando sujeito a conferência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO

12.1.O contrato será acompanhado e fiscalizado pela Seção de Patrimônio da Secretaria
Municipal de Lucas do Rio Verde-MT com autoridade para exercer, como representante da
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Secretaria Municipal de Saúde, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e
fiscalização da execução contratual.

12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência desses gestores deverão ser
solicitadas à Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil, para  a adoção das medidas
cabíveis.

A contratada deverá manter preposto aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, durante a
vigência do Contrato, para representá-la, quando necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1.  O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante
notificação, com prova de recebimento.
13.2  Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666/93,
constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) Atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa
causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

b) Subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, bem como
a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou incorporação;

13.3.À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos
do artigo 79, inciso 1 da Lei nº. 8.666/93, aplicando-se, no que couberem, as disposições
dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA PUBLICAÇÃO
14.1. O presente instrumento será publicado por Extrato, na Imprensa Oficial, no prazo de
05 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente da Contratante,
observando-se, sempre, as normas do Instrumento Convocatório para o processo licitatório,
que se aplicam integralmente ao presente Contrato.
15.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, Estado de Mato Grosso,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste Contrato.
15.3 E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 3  (três) vias de
igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais efeitos, na presença das
testemunhas abaixo consignadas.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de Julho de 2019.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal 

HDX COMERCIAL EIRELI
CONTRATADA

Pollyanna Tamara Moraes e
Silva Moura
Proprietária

Testemunhas:

Nome: Rafael Bespalez 
CPF: 025.188.049-43 

Nome: Gisele junqueira Vieira de Paula 
CPF: 034.246.276-82 
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