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n°___ 
_______
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CONTRATO Nº19 QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADO, O MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS/MG, 
E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA BHDENTAL 
COMERCIAL EIRELI, DE CONFORMIDADE COM AS 
CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DA CONTRATANTE  

O Município de SERRA AZUL DE MINAS-MG, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na cidade de SERRA AZUL DE MINAS, na 
Av.Geraldo Gomes de Brito, n°94, Centro, inscrito no CNPJ sob o N° 
18.303.230/0001-95, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. 
Leonardo do Carmo Coelho, portador do CPF nº.566.125.596-91 , residente e 
domiciliado neste município. 

1.2  - DA CONTRATADA 

A empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI sediada à Av. dos 
Bandeirantes,nº710, Bairro Comiteco, Belo Horizonte/MG inscrita no CNPJ sob 
o N.º 29.312.896/0001-26, neste ato representada legalmente por Cristiano 
Henrique Rodrigues Cury, residente e domiciliado na Rua Inspetor Jose 
Aparecido, nº76, Bairro São Bento, Belo Horizonte/MG, portador da C.I.n.º MG-
6.066.360, inscrito no CPF sob o N.º 993.547.726-68. 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº 
28/2019– Pregão Presencial N° 019/2019, regido pelas Leis Federais 
10.520/02 e 8.666/93, e pelo Decreto Municipal nº 004/2017 e suas posteriores 
alterações e demais legislações aplicada ao objeto. 

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 - DO OBJETO 

2.1.1.Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos 
odontológicos conforme termo de compromisso nº 3166501712191348919 e 
especificações constantes no Anexo I deste Edital, de acordo com o processo 
licitatório n° 28/2019, Pregão Presencial 19/2019 e seu respectivo resultado, 
nas quantidades, especificações e valores descritos: 

 

Item Produto Unidade Marca Qtd
e 

Valor Sub Total 
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1 APARELHO 
FOTOPOLIMERIZADOR: 
LED (diodos emissores de 
luz) para a polimerização 
de materiais dentários 
fotopolimerizáveis. − 
Dotado de feixe de luz 
colimado uniforme com 
intervalo de comprimento 
de onda de 395-480nm. − 
Com no mínimo três 
potências de 
polimerização: 
1.000nW/cm², 
1.400nW/cm² e 
3.200nW/cm²; com 
indicadores em LED da 
potência selecionada. − 
Corpo construído com 
alumínio aeroespacial 
anodizado e revestido em 
teflon. Lente de vidro 
resistente, propicia acesso 
direto e diâmetro de 9,6 
mm. Fio de alimentação 
reforçado em Kevlar e 
comprimento mínimo de 
2,1 m. − Equipamento deve 
ser entregue provido de: 
Fonte de alimentação para 
tomadas elétricas de 100 a 
240 volts, suporte de 
fixação, protetor de luz e 
anéis dimencionadores do 
foco de luz. Produto de 
referência: VALO 
fotopolimerizador LED, 
fabricado pela Ultradent, ou 
de melhor qualidade. 

unidade SCHUTER 1 R$1070,00 R$1070,00 

3 CADEIRA 
ODONTOLOGICA 
COMPLETA (EQUIPO/ 
SUGADOR/ REFLETOR).: 
Terminais: no 
minimo3,cabeceira:articula
da,comando da 
cadeira:pedal,equipo: tipo 
cart ou aclopado,refletor: 
multifocal (mais de uma 
intensidade),cuba:porcelan
a/ceramica,unidadeauxiliar:
1 sugador,seringa 
triplice:possui, caneta de 

unidade DENTEMED 1 R$7949,00 R$7949,00 
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rotação:possui, contra 
angulo:possui, peça reta: 
possui, micro motor:possui. 

4 COMPRESSOR 
ODONTOLOGICO:: 
Capacidade 
reservatorio/potencia/consu
mo: 30 a 39 L/1 a 1,5 HP/6 
A 7 pés, insento de 
óleo:sim 

unidade DENTEMED 1 R$1800,00 R$1800,00 

TOTAL: R$ 10.819,00 (dez mil e oitocentos e dezenove reais). 

2.2 – DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA 

2.2.1. A aquisição decorrente do presente contrato seguirá as normas já 
previamente estabelecidas no Edital do Processo Licitatório nº28/2019 – 
Pregão Presencial 19/2019 e respectivo contrato.  

CLÁUSULA III – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE 
PAGAMENTO. 

3.1- DO PRAZO 

3.1. O Contrato terá seu prazo de validade até 31 de dezembro de 2019, 
podendo, no entanto encerrar-se antecipadamente ou ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93. 

3.2 - DO VALOR 

3.2.1. Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o 
presente contrato tem seu valor global estimado em R$10.819,00(dez mil e 
oitocentos e dezenove reais) e será pago de acordo e na proporção da efetiva 
execução do objeto contratual devidamente recebido. Além de outras 
condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 19/2019 e seus 
anexos, observar-se-á, ainda: 

3.3.1 A Contratada, será a responsável direta e exclusivamente pela execução 
do objeto do contrato, conforme Cláusula II (segunda) do presente contrato, e, 
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 
causar para o Município ou para terceiros. 

3.4.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.4.1. O pagamento dos valores devidos pelos produtos será efetuado em ate 
30(trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela CONTRATADA, da Nota 
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Fiscal, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja 
sanada. 

3.4.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, 
nos termos da legislação específica aplicável. 

3.4.4. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por 
parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a 
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

3.4.7. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá 
cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o 
Município em débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. 
Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Dotação Orçamentária: As despesas correrão por conta dos créditos 

orçamentários: 

Ficha 

 

Cód. Orçamentário Projeto Atividade Fonte de 
Recursos 

535 8.1.2.10.301.14.3035.44905200 
Const./Ampliação e 
Equipam.P/Unidades 
Médicas e Postos de 
Saúde 

TRANSF.DE 
CONVÊNIOS-
SAÚDE 

536 8.1.2.10.301.14.3035.44905200 
Const./Ampliação e 
Equipam.P/Unidades 
Médicas e Postos de 
Saúde 

TRANSF.DE 
RECURSOS 
DO SUS - 

INVEST. REDE 
SERV. SAÚ 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital do 
Pregão Presencial nº 19/2019 e seus anexos, incumbe à Contratada manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, as condições de qualificação e habilitação exigida na 
licitação à qual este se encontra vinculado, bem como, executar, com 
eficiência, pontualidade e qualidade, o objeto contratual; arcar com todas e 
quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto contratual. 

5.2. À Contratante compete, além das obrigações a que se refere este 
Instrumento e o Pregão nº19/2019, efetuar o pagamento de acordo com o 
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estabelecido neste Instrumento, e acompanhar a execução contratual através 
das Secretarias Municipais de SERRA AZUL DE MINAS/MG. 

CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela 
Administração, quando necessária à modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 
permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas. 

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO 

8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Prefeitura Municipal SERRA 
AZUL DE MINAS/MG por meio da secretaria solicitante, visando assegurar o 
cumprimento dos requisitos solicitados, um satisfatório equilíbrio econômico-
financeiro da contratada e o atendimento dos aspectos legais em conformidade 
com a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Recusando-se a vencedora a não entregar os materiais sem motivo 
justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se á multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do 
Contrato, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 
temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

9.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, 
erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
contratada as seguintes sanções: 

9.2.1. Advertência; 

9.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, 
sobre o valor a ser pago, por ocorrência; 

9.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no 
caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão 
contratual, quando for o caso; 

9.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos materiais; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
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c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal 
da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

9.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
o contratante promova sua reabilitação. 

9.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de SERRA AZUL DE MINAS, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 
a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado do pagamentos 
das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

10.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular 
processo, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I 
a XII e XVII. 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

10.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 

10.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao 
Contratado até que se apurem eventuais perdas e danos. 

10.3. Haverá encerramento automático do contrato se a quantidade de bens 
contratados findarem antes de esgotar o prazo de vigência da avença. 

CLÁUSULA XI - DO FORO 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Serro/MG para dirimir quaisquer 
dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais especial que seja.  
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E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o 
presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma para um só efeito. 

Serra Azul de Minas/MG, 28 de junho de2019. 

 

____________________________ 
Leonardo do Carmo Coelho  

CONTRATANTE 
 

___________________________ 
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI  
Cristiano Henrique Rodrigues Cury  

CONTRATADA 
 
 
 

Testemunhas: 

1:_________________________________________________CPF:_________ 

 

2:_________________________________________________CPF:________ 

 
 


