
n8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOC10S JURiDICOS

£IDR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO ''

Rua Capitao Never, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000
@' PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.612.032/0001-49

www.mirassol.SD.qov.btEstado dc Silo Paulo

PREGAO PRESENCIAL NO 046/2018 PROCESSO NO 068/2018 -- D.A. D.C.L

CONTRATO NO 094/2018

Contrato para fornecimento de pr6teses dentarias,

sendo 800 (oitocentas) pr6teses entre totais e

parciais removiveis podendo ser maxilar ou

mandibular para o Departamento de Sa6de que/

entre si, celebram o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a

empresa GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO

ME

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa

juridica de direito pOblico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado

na Praia Dr. Anisio Jose Moreira. no 22-90, Centro, em Mirassol, SP. neste ato, representado por seu

Prefeito Municipal, Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP. CPF. 264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalh3es, no 3566,

Primeiro Andar, bairro Sio Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e. de outro lada, a empresa. GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO -- ME

CNPJ. 11.334.103/0001-04, Inscrigao Municipal 3042920, situada na Rua Marcolino Barrett, Ro 1383,

bairro Jardim Rosely, em Sio Jose do Rio Preto/ SP, CEP: 15.050-190, neste ato, representada por

seu s6cio/administrador. Sr.(a) GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO, brasileira, canada,

empresaria. RG. 26.258.076 - 7 SSP/SP, CPF. 275.618.438-10, residente e domiciliado(a) na Rua

Companhia de Jesus, no 224, bairro Vila Anchieta, BL 05, Apto 31, em S3o Jose do Rio Preto, SP. CEP:

15.050-220, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do

Edital de Pregao Presencial no 046/2018 de 10 de Julho de 2.018. Processo no 068/2018, conforme as

disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete fornecimento de

pr6teses dent6rias, sendo 800 (oitocentas) pr6tese!.Sntre..ptais e parciais removiveis podendo ser

/ / (W..a
/

/r



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEaOcios JURIDiCOS

£IDR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO ''

Rua Capital Neves, 1998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000
@' PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001-49

www.mirassol.sp.aov.for

maxilar ou mandibular para o Departamento de SaOde do Municipio CONTRATANTE, composto pecos

itens

Estado de Silo Paulo

Pr6tese Total Mandibular

Pr6tese Total Maxilar

Pr6tese Parcial Mandibular Removivel

Pr6tese Parcial Maxilar Removivel

800
Unidades

CLAUSULA SEGUNDA - O Edital do Pregao Presencial no 046/2018, de 10 de

julho de 2.018, Processo Licitat6rio no 068/2018 e seus Anexos, integram do presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato sera de 12

(doze) meses, com inicio apes a data de sua assinatura.

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente. admitir-se-i a prorrogagao do puzo

de vig6ncia do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I a VI, do $

lo, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. mediante justificag3o, por escrito e pr6via

autorizagao da autoridade superior, nos termos do $ 2o, do mencionado dispositivo legal.

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A entrega das pr6teses dentgrias ocorrer6 de forma

parcelada, na cede do Centro de Especialidades Odonto16gicas (CEO) do CONTRATANTE, situado na

Rua Armando Sales de Oliveira. no 2.054, Centro, em Mirassol/SP

PARAGRAFO PRIMEIRO -- O puzo m6ximo de entrego dos trabalhos

concluidos, entre a entrada e a saida do Laborat6rio, n3o dever6 ser major do que lO (dez) dias.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Municrpio CONTRATANTE reserva-se no direito de

inspecionar o objeto, podendo recuse-1o ou solicitar a sua substituigao.

CLAUSULA QUINTA - A CONTRATADA dever6 se responsabilizar pelo

carregamento, transporte e descarregamento do objeto, no local de entrega indicado.

CLAUSULA SEXTA - Sio obrigag6es da CONTRATADA:

6.1 - Responsabilizar-se pelo vazamenE13.Xdos modelos de gessos inclusos os
materiais necess6rios.
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6.2 - Responsabilizar-se pda confecgao de plano de cera (base resina acrilica mats

cera rosa em rolete devidamente ajustado para a tomada da mordida do paciente, incluindo o

material usado nesta confecgao)

6.3 -- Responsabilizar-se quando necess6rio e solicitado a confecgao de moldeira

individual para moldagem com pasta zincoenolica para melhores ajustes das pr6teses totals, incluso a

resina da r6pida polimerizagao usada para estas confecg6es

6.4 - Fazer montagem dos dented para provas, incluindo, os dentes de boa

qualidade e adaptag3o em tamanhos e cores solicitados pelo dentista.

6.5 - Fazer, cano seja necessario, os reembasamentos das pr6teses quando

solicitadas peso dentista para possiveis ajustes.
6.6 - Devolver as moldeiras lavadas e nas mesmas condig6es em que foram

enviadas; caso haha qualquer avaria ou desvio, as mesmas devem ser repostas pelo laborat6rio

respons6vel

Estado (le Silo Paulo

6.7 - Enviar uma pessoa respons6vel para buscar moldagens quando solicitado

pelo dentista, que pode ser at6 dual vezes ao dia (manha e tarde)

6.8 -- Se houver algum erro t6cnico do laborat6rio, o dentista poder6 pedir a

repetigao da confecgao da pr6tese sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE. O puzo

m6ximo de entrega dos trabalhos concluidos entre a a entrada e a saida do Laborat6rio n3o dever6

ser major do que lO (dez) dias.

6.9 - Mandar mensalmente a relagao das pr6teses confeccionadas para o CEO

(Centro de Especialidades Odonto16gicas), para depois se encaminhado para o recebimento mensal

dos servigos prestados.

6.10 -- O estabelecimento de sa6de que confecciona a pr6tese dent6ria (LRPD)

deve ter seu cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa6de (SCNES), caso

de estabelecimentos isolados, configurando-se com o tipo de estabelecimento: 39 - Unidade de Sa6de

de Servigo de Apoio Diagn6stico Terap6utico - SADT (estabelecimento 39), subtipo 3 - Laborat6rio

Regional de Pr6tese Dent6ria - LRPD e com Servigo Especializado: 157 - SERVIGO DE LABORATORIO

DE PROTESE DENTARIA. Caso o estabelecimento de saOde n3o seja isolado deve ter seu cadastro do

SCNES, Servigo Especializado: 157 - SERViGO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA e

Classificagao: 001 - LABORATORIO REGIONAL DE PR6TESE DENTARIA.

6.11 - A CONTRATADA n3o poder6 substituir os produtos (marca, qualidade, etc)

sem a devida autorizagao do CONTRATANTE. Em caso de substituigao, a CONTRATADA deverg, antes

de efetuar a entrega, enviar o pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas que, podera

ou nio aceiti-las;

6.12 -- Responsabilizar-se pelos atos praticados por seus prepostos, no tocante a

manutengao da seguranga individual e coletiva, durante o descarregamento dos,gPjetos.
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6.13 - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as demais condig6es

estabelecidas no item 14, do Edital de Pregao Presencial no 046/2018, especialmente. no tocante is

especificag6es dos produtos ofertados, conforme especificado de forma individual, nos itens

constantes no objeto contratual

Estado dc Silo Paulo

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA SETIMA - O valor total do contrato corresponde a importancia de R$

80.000,00 (oitenta mil reais)

PARAGRAFO PRIMEIRO - Est6o inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

C16usula, aqueles referentes a impostor e outros custom diversos, inclusive. frete

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que

restar, devidamente comprovado e justificado, o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, nos

termos estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que, o
CONTRATANTE poder6 reajust6-1os.

CLAUSULA OITAVA - O pagamento ocorrer6 em at6 20(vinte) dias da data de

emiss3o da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com aceite e visada pda Comiss3o de Recebimento e

Fiscalizagao e peso(a) Diretor(a) do Departamento de SaOde do Municfpio CONTRATANTE

PARAGRAFO lJNICO -- A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as

seguintes discriminag6es: descrigao, marca, quantidade. prego unit6rio e prego total.

CLAUSULA NONA - Caso o Municfpio CONTRATANTE ultrapasse o puzo

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da

parcela incidirao, para fins de atualizagao monet6ria, remuneragao do capital e compensagao da mora,

os indices oficiais de remuneragao b6sica e juros aplicados a caderneta de poupanga. uma Onica vez,

ate o efetivo pagamento.

CLAUSULA DECIMA

pda seguinte dotagao orgament6ria :
. 021000103020031.2.164

. 021000103020031.2.164

As despesas decorrentes deste contrato servo cobertas

33903950 - F:1499 - MAC - FOI CA 3020000

33903950 - F:1418 - MAC - F05 CA 3020000

\

DA RESCISAO E PENALIDADES
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Constituem motivos para a rescisio do

Contrato, aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos I

a XVlll, do artigo 78. da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da

avenga por parte da CONTRATADA, ficari esta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no

l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no

Decreto Municipal 3.967/2006.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

I -- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecugao total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva culpa,

sem prquizo de outras sang6es previstas em Lei e,

11 -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o

valor total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Os encargos trabalhistas e previdenci6rios

decorrentes deste contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSlgOES GERAIS

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Este contrato reger-se-6 peso disposto na Lei

Federal no l0.520, de 17 de julho de 2002. pda Lei Complementar no 123. de 14 de dezembro de

2006. alterada pda Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto Municipal no

5.130, de 24 de novembro de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal no 8.666. de 21 de

junho de 1993 e demais normal regulamentares aplic6veis a esp6cie

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios

decorrentes da interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca

de Mirassol, SP, com ren6ncia expressa a qualquer oulg.pc11=mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assam. justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (sets) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas

instrument6rias

Mirassol/SP. 07 de agosto de 2018

CONTRATANTE

Municipio de Mirass61
Dr. Andre Ricardo Vieira

/

CONTRATADA
Gilvanete Raimunda da Paz Coelho Me
Gilvanete Raimunda da Paz Coelho .
k Z> ] C)'K l-:Zn£. .)

(,,f )

Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matricula no. IO1.625-3

:

:em
lva Costa MouraCa

2997 SSP/SP
061756

Diretor do Departamento de Sa6de
Antonio Carlos Bittar


