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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº105/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº048/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº077/2021 

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N°035/2021 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.928.483/0001-29, com sede 
administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, 
CEP: 39.430 -000, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Danilo Wagner Veloso, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em 
São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da 
cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG e pelo Secretario Municipal de Saúde 
o Sr. Marcos Paulo Campos Costa, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua 
Julião Abreu, 346 – Bairro das Pedras – São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 061.725.746-98, portador da cédula de identidade nº M 59.580.60 SSP-MG, 
doravante denominada Contratante e a empresa abaixo relacionada, representada na 
forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante 
denominada Contratada, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002,  de 17 
de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , Lei Estadual 14167 de 10 de janeiro de 
2002, Decreto Estadual 42.408 de 08 de março de 2002, Decreto Estadual 43.653 de 
12/11/2003, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações 
posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 
 
CONTRATADA: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 

Endereço: Rua Cipriano De Carvalho, nº195 - Cinquentenário - Belo Horizonte - MG  

CNPJ: 38.259.748/0001-86 

Representante Legal: Laura Cataldo Cury 

CPF: 135.214.086 -12  

Endereço: Rua Consul Robert Levy, nº474 - São Bento - Belo Horizonte - MG 

DESCRIÇÃO DOS ITENS: 

ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO MARCA V. UNT 
V. TOTAL. 

 

1.  UND 45 

CANETA ALTA ROTAÇÃO 
COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 
CORPO PEÇA DE MÃO; 
FABRICADO EM LATÃO, 
COM TRATAMENTO 
CROMADO ACETINADO; 
AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 
135C°; CONEXÃO BORDEN, 
SPRAY SIMPLES; 

DENTEMED/DENTEMED 
EQUIP.ODONTOLOGICOS 

/ PRIME CX207-W2 
R$289,00 R$13.005,00 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

Contratação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou equiparadas na 

forma da Lei LC 123/2006, objetivando a Aquisição de material odontológico 

(caneta alta rotação), conforme Plano de Ação Municipal para reorganização dos 

serviços de saúde bucal da atenção primária à saúde para viabilização do acesso e 

resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação 

dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), 

conforme Portaria 3.008 de 04 de novembro de 2020 do Ministério da Saúde e Nota 

Técnica nº 40/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS,  em atendimento a solicitação 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.   
2.1. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, 

com indicação da marca na embalagem e ou no próprio instrumento, com data de 

DIRECIONADO À PONTA DA 
BROCA. ROTAÇÃO DE 
420.000 RPM; ROTORES 
PRECISAMENTE 
BALANCEADOS; PRESSÃO 
DE AR DE TRABALHO 
ENTRE 32 E 35 LIBRAS 
(PSI). PESO APROXIMADO 
DE 58,0 GRAMAS; BAIXO 
RUÍDO DE TRABALHO; 
FIXAÇÃO DAS BROCAS 
FIXADAS POR ATRITO, 
RESISTENTE A TRAÇÃO 
QUE ASSEGURA O 
TRAVAMENTO DA BROCA. 
FORMATO ERGONÔMICO: 
CABEÇA MINI, COMPACTA 
(PARA USO ADULTO E 
PEDIÁTRICO), COM 
RANHURAS 
ANTIDERRAPANTES E 
EXTREMIDADE INCLINADA. 
COM SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE 
ENRIJECIMENTO DA 
CAMADA SUPERFICIAL 
QUE ASSEGURA A 
DURABILIDADE DA ROSCA. 
ACOMPANHA SACA 
BROCAS. REGISTRO NA 
ANVISA.  COMPATÍVEL 
COM EQUIPO KAVO. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 13.005,00 (TREZE MIL E CINCO REAIS). 
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validade visível, bem como das demais características que possibilitem a correta 

identificação dos mesmos. 

 

2.2. O prazo de entrega é de no máximo, 07 (sete) dias corridos, após emissão da 

ordem de Fornecimento. 

2.2.1. A entrega do material será na sede do Município, na Secretaria Municipal de 

Saúde, localizada na Rua Fausto Ferreira, nº 158, Centro, São João da Ponte /MG, 

nos horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min horas, de 

segunda a sexta-feira. Porém, o vencedor do certame deverá entrar em contato com a 

Secretaria, pelo telefone (38) 3234-1102/3234-1204, com antecedência mínima de 24 

horas, para informar acerca da entrega. 

 
2.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 

em cargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e 

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusivos 

da licitante.  

 

2.4. A empresa contratada deverá fornecer o material dentro do prazo determinado 

após a assinatura do Contrato Administrativo, no local informado, conforme 

cronograma abaixo, de forma parcelada conforme a necessidade do Município e 

mediante Ordem de Fornecimento.  

 

2.5. Fica reservado a este Município, em qualquer fase do certame, o direito de 

realizar testes que comprovem a qualidade do material ofertado. Para tanto, o material 

será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes 

de que os materiais considerados insatisfatórios, em qualquer das análises, serão 

automaticamente recusados, devendo ser, imediatamente, substituídos. 

  

2.6.   Se algum dos materiais apresentarem irregularidade, o Município o enviará a 

um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para 

verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que os materiais se 

identificam ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta 

comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser 

contratada. O Município o fará quando, no curso da execução contratual, verificada 

uma qualidade dos materiais fornecidos diferente daquelas especificadas por ocasião 

da assinatura da ata do contrato, cujas características contrariem as definidas neste 

Termo, materiais estes alterados e / ou adulterados. O recebimento será efetivado nos 

seguintes termos:  

 

- PROVISORIAMENTE, por intermédio do responsável pelo recebimento dos 

materiais, para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com 

as especificações constantes do Anexo I deste Edital, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes; 
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 - DEFINITIVAMENTE, pela comissão designada para esse fim, após 

comprovação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüentemente aceitação, 

impreterivelmente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis cotados da data da entrega; 
 

           - REJEITADO, quando em desacordo com o estabelecido neste Edital, Anexos, 

Proposta e Nota de Empenho. 
2.7.  A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere 

este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui 

descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 

constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações. 

 

2.8.   Os materiais deverão vir acompanhados de manual de instruções em português. 

2.9. Todos os materiais deverão ter garantia contra defeitos de fabricação, 

conforme determina a legislação, de no mínimo de 01 (um) ano, contada a partir da 

emissão do documento fiscal; exceto para os materiais com prazo inferior estipulado 

pelo fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a ¾ (três quartos) daquele 

estipulado pelo fabricante. 

 

2.10. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de não aceitar os materiais em desacordo 

com o previsto neste Edital. 

2.11. Será objeto de emissão de nota fiscal eletrônica em observância as exigências 

do fisco estadual, e em conformidade com os quantitativos descritos na ordem de 

compra, não sendo permitida a emissão de nota fiscal em desconformidade com os 

quantitativos descritos na ordem de compra. 

2.12.   As empresas deverão obedecer aos prazos determinados para a entrega dos 

materiais. No caso do não cumprimento dos prazos determinados será aplicado multa 

por atraso, independentemente de notificação, conforme especificado no ato 

convocatório e neste Termo de Referência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. Dos preços 

3.1.l. O contratante pagará ao contratado, a importância total de R$ 13.005,00 (TREZE 

MIL E CINCO REAIS), correspondente a aquisição dos produtos, objetos em 

conformidade com o descrito na clausula primeira. 

 

3.l.2. Os preços referidos na proposta de preços incluem todos os custos e benefícios 

decorrentes da prestação dos serviços dos objetos, de modo a constituírem a únitotal 

contraprestação pela execução do contrato. 

3.2. DO PAGAMENTO 
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3.2.1 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente 

contados da data do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco do Brasil , em 

conta corrente da Contratada, acompanhada também da sua regularidade fiscal e 

trabalhista. 

CLAUSULA QUARTA DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

4.1 O acompanhamento e fiscalização da entrega com atendimento de todas as 

condições do edital e deste Termo de Referência ficará a cargo dos servidores 

designados pela portaria municipal n° 40 de 08 de janeiro de 2021, bem como a 

Sra. Maria Alice Fernandes Ferreira, Dentista, CRO/MG – 32.117, CPF: 

046.728.436-96.  

CLAUSULA QUINTA- DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

5.1. As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, nas 

seguintes programações:  

020610.301.0003.1057 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE SAUDE 

3449052000000 Equipamentos e material perman 0155 3091-0 

CLAUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

6.1 A vigência do contrato será até 31/12/2021, a contar da data da sua assinatura. 

6.2 O futuro contrato administrativo poderá ser aditivado em conformidade com o que 

preceitua o art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

8.1 Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no Edital; 

8.2 Acompanhar e fiscalizar por um representante da Secretaria requisitante, 

especialmente designado, a entrega dos materiais; 

8.3 Notificar, formalmente à futura Contratada quaisquer irregularidades atinentes 

ao atendimento das clausulas contratuais. 

8.4 Providenciar os devidos pagamentos nos prazos avençados no futuro contrato 

administrativo. 

CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

9.1. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no Termo de Referência, de 

forma que o objeto licitado seja executado de acordo com as informações 

apresentadas, sob pena de multa de até 30% (trinta por cento) do valor da 

contratação;  

9.1.2. Os materiais requisitados e entregues deverão ser exatamente em 

conformidade e quantidade, com o constante da requisição/ordem de fornecimento, 

emitida por servidor devidamente credenciado, devendo substituí-lo sempre que 

ocorrer qualquer desconformidade, com prazo de entrega de no máximo 48 (quarenta 

e oito) horas a contar da notificação. 
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9.2. Indenizar o Município por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, 

da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  

9.3. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais 

e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por 

terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra a Prefeitura Municipal;  

9.4. Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência. 

9.1. Contratar com a Prefeitura, nas condições previstas no edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 035/2021, e o preço registrado neste contrato, os materiais objeto 

deste ajuste.  

9.2. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES  

10.1 A licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

que se recusar injustificadamente a celebrar o contrato, apresentar pendências junto 

aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, 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, sujeitar-se às penalidades 

descritas no instrumento convocatório/edital e minuta do contrato, em conformidade 

com o que prescreve a Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO  

11.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente Contrato 

Administrativo é o Foro da Comarca de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais.  

11.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1.   Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem 

transcritos, o edital do PREGÃO ELETRONICO nº 035/2021 com seus Anexos e a 

proposta da Contratada;  

12.2.   A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública firmar a 

contratações que deles poderão advir.   

 

São João da Ponte - MG, 07 de Outubro de 2021. 

 

Danilo Wagner Veloso 

Prefeito Municipal  

 

Marcos Paulo Costa Campos 

Secretario Municipal de Saúde 
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Representante legal: Laura Cataldo Cury 

CPF: 135.214.086 -12 

Razão Social: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 

CNPJ: 38.259.748/0001-86 

 

Testemunhas:  

 

__________________________                 _____________________________  

Nome:                                                            Nome:  

RG nº:                                                            RG nº:  

 


