
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONTRATO N'': 027/2018

PREGÃO PRESENCIAI^ 002/2018

TÊRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
município de JACARAÚ, ESTADO DA PARAÍBA, E A
EMPRESA EDSON PEREIRA NECO - ME TENDO POR

OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E
PARCIAIS (PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR / TOTAL
MAXILAR / PARCIAL MANDIBULAR

REMOVÍVEL/PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL).

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como CONTRATANTE, O Município de Jacaraú,
pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Augusto Luna, n° 45 - Centro - Jacaraú/PB,
inscrita no CNPJ sob n° 08.947.699/0001-03, neste ato representado na forma legal pelo seu Prefeito
Constitucional, ELIAS COSTA PAULINO LUCAS, residente e domiciliado na Rua São João, n° 95 -
Centro - Jacaraú/PB, inscrito no CPF n° 021.996.804-79 e portador da Célula de Identidade - RG n°
10.162.196-9 SSP/RJ, e de outro lado, como CONTRATADO, e assim denominado no presente
instrumento, a Empresa: EDSON PEREIRA NECO - ME, localizado na Rua Presidente João Pessoa, n°
926 - Centro - Jacaraú/PB - CEP: 58.278-000, inscrito no CNPJ sob o n° 29.276.099/0001-30,
representado pelo Senhor: Edi Severino da Silva, CPF: 012.419.774-45 e RG: 2.283.550 SSP/PB,
procurador.

As partes assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo
e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal n.° 8.666/93 e
suas alterações posteriores, bem como vinculado ao pregão presencial n.° 002/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade pregão presencial: 002/2018, processada nos termos da
Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores. Lei 123/2006 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO;

2.1 O presente contrato tem por objeto: registro de preço para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS (PRÓTESES TOTAL
MANDIBULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL/PARCIAL
MAXILAR REMOVÍVEL),, conforme abaixo descrito:
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Item
Descrição completa

do objeto
Unid.

Quantidade Preço Unitário Valor Anual

1

ONFECÇÕES DE
PRÓTESES DENTÁRIAS
TOTAIS E PARCIAIS

(PRÓTESES TOTAL
MANDIBULAR / TOTAL

MAXILAR / PARCIAL

MANDIBULAR

REMOVÍVEL/PARCIAL
M/\XILAR REMOVÍVEL)

Und.

600 R$ 85,00 R$51.000,00

TOTAL RS 51.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 51.000,00 (Cinqüenta e um mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO:

4.1 Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
4.2 A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- financeiro,
a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
4.3 Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Jacaraú à
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos
comprobatórios da majoração.
4.4 Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos serviços pelo preço
registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
4.5 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço
praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.6 A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
4.7 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da ordem de serviço.
4.8 Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fomecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
4.9 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.10 O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de
Registro de Preços quando:
4.11 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.12 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não puder
cumprir o compromisso.
4.13 A pedido do fomecedor.
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do orçamento vigente 2018
nas seguintes dotações:
02.040 - Secretaria de Saúde - FMS.

10.301.1030.2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde - FMS.
10.301.1031.2010 - Manut. do Prog. Saúde Bucal
10.301.0003.2012 -Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF
10.301.0029.2091 - Manut Prog FAB Fixo
3390.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO;

6.1 O pagamento será efetuado mensalmente diretamente à CONTRATADA, ou Representante Legal,
através da Tesouraria Municipal; mensalmente em até 30 dias da emissão da documentação fiscal e atesto
pelo servidor competente.
6.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais de semana, feriado, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subsequente.
6.3 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.

6.4 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
6.5 Flavendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
1 = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (Tx/100)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO
E VIGÊNCIA:
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7.1 Todas as próteses deverão ser entregues acondicionadas em embalagens apropriadas, sem violação,
amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade das
mesmas, de acordo com as normas pertinentes em vigor no país.
7.2 Todos os custos de manutenção (fornecimento e substituição de peças com vícios, falhas ou com
defeitos) não serão de responsabilidade do licitante vencedor.
7.3 A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio
em laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um
certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da Contratada.
7.4 A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com as
especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade da Contratada substituir na execução dos
serviços qualquer material impugnado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da
impugnação.
7.5 Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na proposta, a
Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando de declaração da
empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais produz o objeto licitado, enviando amostra
e documentos que se fizerem necessários do produto que pretende fornecer em substituição aquele
inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao constante de sua proposta, ficando a critério da
Secretaria aceitá-lo ou não.

7.6 Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa comprometer
a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido da licitante vencedora, autorizar a
substituição do(s) produto(s) ou da(s) marca(s).
7.7 O início dos serviços será 24 (vinte e quatro) horas após a assinatura do contrato.
7.8 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia 20/03/2019. O prazo constante
nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art.
57 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente os Serviços, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO;

9.1. Entregar as próteses de acordo com as especificações do contrato, sendo que os que estiverem em
desacordo com o exigido não serão aceitos;
9.2 O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade das próteses entregues, especialmente para efeito de
substituição IMEDIATA, no caso de não atendimento ao solicitado ou por qualquer problema que seja
detectado na falha da montagem das próteses;
9.3 Efetuar o recolhimento semanalmente, ou, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde;
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9.4 Prestar os serviços de confecções de próteses dentárias em local apropriado, não podendo ser
terceirizado o serviço;
9.5 Entregar juntamente com o faturamento, cópia do encaminhamento do paciente para conferência;
9.6 Quando da necessidade de informações ou dúvidas referentes a procedimentos a serem realizados, o
fornecedor deverá entrar em contato com a secretaria de saúde nas respectivas unidades em que recolheu o
material;
7.7 Fornecer as devida Notas Fiscais, nos termos da Lei;
9.8 Fica sob responsabilidade da Contratada qualquer problema que seja detectado na falha da montagem
das próteses;
9.9 O Contratado deverá entregar a prótese pronta em no máximo 15 (dez) dias, a contar da ordem de
fornecimento. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde poderão ser tolerados atrasos na
entrega das próteses, se ocorrerem motivos relevantes que os justifiquem;
9.10 Todos os materiais necessários para confecção e montagem das próteses correrão à custa da
contratada;
9.11 Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total responsabilidade da
detentora do Contrato, correndo por sua conta e risco da operação, inclusive fretes, embalagens, carga e
descarga;
9.12 A contratada se responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados ao município e/ou
terceiros.

9.13 Não ceder, transferir no todo ou em parte o objeto deste instrumento.
9.14 O contratado terá a obrigação de manter, durante todo o exercício do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.15 Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
9.16 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
9.17 Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.
9.18 O contratado terá a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação (Art. 55, XIII
da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

10.1 Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79
da Lei 8.666/93.

10.2 A CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
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11.1 A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não
realizados;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias constantes do instrumento contratual, ou ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para 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 de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
11.2 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
11.3 As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
11.4 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, a juízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso no serviço for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
11.5 A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
11.6 As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
11.7 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
11.8 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
11.9 Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fi-aude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
11.10 Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
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11.11 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Jacaraú, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.
12.2 E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora
ajustadas, as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 02 (Dois) vias de igual
teor, na presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE,
no prazo legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61,
Parágrafo Único, da Lei Federal n.° 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

JACARAÚ/PB, 20 de MARÇO de 2018

ELIAS CO^^^âçüTTNO LUCAS
PREFEITO/ CONTRATANTE

EDSON PEREIRA NECO - ME
Edi Severino da Silva

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

L° 2.°
RG N.° RG N.°
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