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GoNTRATO No 210t2021
PREGAO ELETRÔN ICO O1OI2O21
PROC ESSO ADMI NISTRATIVO 08412021

A Prefeitura do l/unicípio de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de

direito
público interno, inscrita no CNPJ no 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário, no
01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o senhor
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de
identidade no 3686201-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e domiciliado na Rua
Waldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Rio de Contas - Bahia, a seguir denominada
símplesmente CONTRATANTE,
empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 07.897.039/0001-00, com sede na Rua
Antônio Gravata, No 136, Bairro Betânia, Belo Horizonte MG, CEP: 30.570-040,
representada pelo Sr. Antônio Tadeu Penido Silva Júnior, portador do Documento de
ldentidade no MG-11.611.868, SSP/MG e inscrito no CPF sob o no 063.640.696-22,
residente e domiciliado a Rua Júlio de Castilho, no 133, Apt. 708, Bloco 03, Bairro
Cinquentenário, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.570-080, que a este subscrevem, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma
e condiÇões que se seguem:
í . DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos odontologicos
(cadeira e compressor), conforme Portaria GM/MS No 3.47312020, gara estruturaçáo e
adequação dos ambientes de assistência odontológica na atenção primária à saúde, no
enfrentamento à emergência da saúde pública de importância nacional decorrente da
pandemia do coronavírus (COVID-19), neste município, sob o regime de menor preço por

e a

-

item.

2 . DA VIGÊNCA
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de2021.

2.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente,
dada continuidade do fornecimento;

- DO PREçO, CONDTÇÕES

DE PAGAMENTO
3.1 Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), resultante das quantidades constantes da
Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Eletrônico no 01012021, amortizável
mensalmente de acordo com nota fiscal.

3

-

Parágrafo Único Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para entrega do material.

- O pagamento equivale à aquisição dos itens 0í e 02, especificados no processo
licitatorio, de acordo com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão pública do
Pregão Eletrônico n". 01012021.

3.2

3.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos equipamentos do período, mediante a apresentação da Nota
Fiscal e atesto do gestor da contratação.
3.4.

- O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se

adimplente com
Município).

a Fazenda Pública (União, FGTS, Debitos Trabalhistas, Estado e
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-

Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos equipamentos, objeto dessa
licitação, como forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.
3.5

3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

- Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
3.7

saneadoras.

3.7.1 - Nessa hipotese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á apos a regularização da
situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer Ônus para a
CONTRATANTE.

3.8 - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões no objeto contratado até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do Artigo 65, §1', da Lei n". 8.666/93.

- ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes de
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
4

UO: 32OOí . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AT|V|DADE: 1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLAÇÃ, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS
UNIDADES DE SAUDE
2118 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
ELEM ENTO DE DESPESA . 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 0114.014
5 . DAS RESPONSABILIDADES

-

5.í - DA CONTRATADA Além das obrigações constantes no Termo de Referência,
daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas
em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe.
5.1.1 - l/lanter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão
interessado;
5.1.3 - Reparar, remover, reconstruirou substituir, suas expensas, nototal ou em partes, em
que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

5.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do
objeto deste Contrato.
5.2

- DA CONTRATANTE:

-

Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

5.2.1

5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
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5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na entrega dos equipamentos para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;

5.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte,
desacordo com o Contrato;

o

equipamento entregue em

6.

DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato conforme discriminado a seguir:
6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.

6.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentadordo pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
6.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

|

-

1Oo/o (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

ll

-

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento não realizado;

lll

-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
6.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
6.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em let.

- DA RESCISAO
7.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
7

consequências contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisoria.
7.1.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
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a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1,993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o municÍpio; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8 - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
8.1 - A revisão de preços so será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio
econômico - financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição
ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto, tudo em
S
steriores
conformidade com o Art. 650 da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas a
GERAIS
9. DAS DISPOSI
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência do mesmo.
9.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federa! no 8.666/93 e suas alterações,
que regulamenta as licitaçôes e contratações promovidas pela administração pública.

í0

- Do FoRo

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas) vias,
para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante nomeadas,
maiores, idôneas e capazes, sendo um via paru a CONTRATADA, um parte para a
CONTRATANTE.
Rio de Contas, 06 de maio de 2021.
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EXTRATO DE CONTRATO

PREGAO ELETRÔNICO NO. O1OI2O21.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 084/2021

NO

210/,2021

.

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos (cadeira e compressor),
conforme Portaria GM/MS No 3.47312020, para estruturação e adequação dos
ambientes de assistência odontológica na atenção primária à saúde, no
enfrentamento à emergência da saúde pública de importância nacional decorrente
da pandemia do coronavírus (COVID-19), neste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Gontas - BA.
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
GNPJ: 07.897.039/0001 -00
ENDEREçO: Rua Antônio Gravata, N' 136 A, Bairro Betânia, Belo Horizonte - MG
GEP:30.570-040

Valor do Gontrato: R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais).

Data da Assinatura: 0610512021

Validade: 3111212021.

.

Dentetrted
Iã T]ZCNOLOGIA

BIO§EGURANGÂ

APL]CABÀ A ODONTOLOGlA

Dentemed Equipomentos Odontológicos Ltda.
CN Pt : 07. 897.039/0007-00
,ruSC. EST. : 007.005.927-0070

javascript:ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ : L4.263.859/000 1-06
ENDEREçO: I-ARGO DO ROSARIO, No 01 - CENTRO RIO DE CONTAS
E-mail: cpl.riodecontas@gmail.com - telefone= (77) 98114 2385
PREGOEIRA: CAMILA KATIELY

- ESTADO DA BAHIA

PREGÃo ELETRôNIco No. ololzozL. pRocEsso ADMINrsrRATrvo No. ol4lzozL.
DATA DE ABERTURA: às 10:00 horas do dia 2710412021. ID €66462
MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição

de equípamentos odontológicos (cadeira e compressor), conforme Portaria GM/MS
No 3.47312020, para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na atenção
P--tária à saúde, no enfrentamento à emergência da saúde pública de importância nacional
decorrente da pandemia do coronovírus (COVID-19), neste município.

PRO
Atendendo

a

STA DE PRE

INHADA

R

solicitação desta conceituada Prefeitura, apresentamos proposta comercial, conforme

especificações constantes do edital, conforme detalhamento nos quadros a seguir:

FÔ UIPAMENT O ODÔNTOI OGICO

- ITEM 01 FO)

CADETRA ODONTOLOGTCA COMPLETA (EQUrpO/
SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA:
PEDAL CABECEIRA: POSSUI REFLETOR: POSSUI
EQUIPO: TIPO CART OU ACOPI-ADO TERMINAIS:
ATE 3 CUBA PORCELANA / CERAMICA, SERINGA
tRÍpucr: poSSUr pEÇA RETA: posSUI CONTRA

Ârrrculo:
01

possul

MICRo MoroR: possul

UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUI CANETA
DE ROTAÇÃO: POSSUT MOCHO: POSSUi
"Produto Fabricado Conforme RDC No 27 de 21 de
Junho de 2011 (ANVISA), portaria no 350 de 06 de
Setembro de 20í0 (INMETRO), ABNT NBR tSO 6875
e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e
Resolução RDC 16 de 2810312013 (ANVISA),

Regulamento Técnico de Boas Práticas
Fabricação de Produtos Médicos, Sistema

R$ 7.500,00

UND

R$ 7.500,00

01

de
de

Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.48512016 e Diretiva
93142 I CEE, com a redação que Ihe foi dada pela
Diretiva 2007147 / CEE e 98/79 / CE (Através do
cert ificado CE emitido pela MDI EUROPA)',.
Rua Antônio Gravatá, N.136", Bairro Betânia
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage www.d
d.com.br
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Dentetned
FIIOSEGUfiANGA

Dentemed Equípomentos Odontológicos Ltda.
CN Pl : 07.897.039/0001-00
,NSC. EST. : 007.005.927-0070

E TECNOLOGIA

APLICADA A OBONTOLOGIA

MODELO: CONJUNTO OOONTOIÓGICO MAGNUS
PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais

inclusos para atendimento na integra da
especificação do edital, conforme segue:
lCuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar)

2.

Mocho Magnus Prata

Anatômico

3. Oí(Uma) Caneta de Alta Rotação Prime CX207 PB

RMS:

80349600009

a. Oí(Um) Micromotor Prime Cx235 (Refrigeração

externa)

-

RMS:

80349609006

5. 0í(Um) Contra Ângulo Prime Cx235 (Refrigeração

externa)

-

RMS:

80349609005

externa)

-

RMS:

80349609007

6. 01(Uma) Peça Reta Prime Gx235 (Refrigeração

COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR
MARCA:
DENTEMED
FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.
PROCEDÊNCIA
NACIONAL
REGISTRO ANVISA: 80349600007
CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO
CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE''

COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE
RESERVATÓRrO / PO-TÊNCrA / CONSUMO: 30 A 39
L/1 A 1,5HPl6 A7 PES,ISENTO DE OLEO: SIM

MODELO: PRIME AIR 40

02

MARCA:
FABRICANTE:
PROCEDENCIA

- í10V OU 220V

DENTEMED
DENTEMED
NACIONAL
RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA
ANVTSA (NÃO CONSTDERADO PRODUTO
PARA SAUDE CONFORME PARAGRAFO 20
ART.20-lV. DA RDC 2601021

ade da
Condições de Paqamento
Prazo de Entreoa
Local de Entreqa:
Garantia do Equioamento
Assistência Técnica
Frete / lmpostos:

UND

CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL.
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL
EM TODO TERRITORIO BRASILEIRO
INCLUSOS

Banco

BANCO DO BRASIL

Agencia

1229.7

Conta
Corrente

Rua Antônio Gravatá, N.136a, Ba
Betânia
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br

Homepage: www.dentemed.com.br

R$ 1.870,00

01

- CONFORME

R$ í.870,00

EDITAL

í21.000-9
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Dentetrted
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Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltdo.
CN Pt : 07.897.039/0007-00
INSC. EST. : 007.005.927-0070

E TECNOLOGIA

APLICADA A ODONTOLOGIA
Razão
Social

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ

07.897.039/000í -00

Endereço

RUA ANTONIO GRAVATA,

Telefones/F
ax

(31) 3374-6768 / (31) 3377-7500 / (3í) 3377-6855

Emails

lnscrição Estadual:
NO

001.005.921-00í 0

136 . A, BETANIA, CEP 30.570.040, BELO HORTZONTE/MG.

dentemed.licitacao@hotmail.com, dentemed@hotmail.com

,

Qlqntemed@dentemed.com.br

Nome do
Siqnatário

erurôuo rADEU pENrDo stLVA túntoR

Estado civil

SOLTEIRO

F

ADMINISTRADOR

Cargo

sÓcto

ldentidade

MG 116.118.68-SSP/MG

CPF

063.640.696-22

Endereço

RUA JULIO DE CASTI LHO,
HORIZONTE/MG.

'issão

Nacionalidade

BRASILEIRA

NO

Data de nascimento

08/08/1987

133, APTO 708, BL 03, CINQUENTEN

- D|REToR

cEP 30.570-080, BELO

nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações

constante no edital de pregão
ELETRÔNICO e seus respectivos anexos, submetendb a todas as condições nele estipula-da,
principalmente sendo vencedor da licitação.

integral do obieto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza,
frete, embalagem etc., de modo que nenhuma outra remuneração seja devida, exceto quanto aos
preços nas hipoteses de desequilíbrio econômico - financeiro previsto na tegislação incidentat.
Vígilância Sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto as normas.

proposta estando de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto
do certame será entregue conforme estipulado neste edital.
defeitos de fabricação com assistência técnica em todo tenitório nacional.

Rua

n
ravatá, N.136', Bairro Betânia
Belo Horizonte - MG - GEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-68ss
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www-dentemed.com.br
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Dentetrted

Dentemed Equipomentos Odontologicos Ltdq.
CN Pl : 07. 897.039/0001-00
,ruSC. EST. : 007.005.927-0070

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOCÍA

despesas com imposÍos, faxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente sobre o fornecimento do objeto desfa licitação.
edital.

sobre

o

objeto ofertado, tais como impostos, taxas, contribuições

e demais encargos

relacionados no instrumento convocatório.

Declaramos:
Que nos preços estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos
trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a
sà7em empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao fiel e integral
cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

s1ris, previdenciários,

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das
obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

BELO HORIZONTE, 27 de Abril

de 2021.
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