
y/ ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNP): 05.131.180/0001-64 
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C O N T R A T O ADMINISTRATIVO n°. 02/2018/PM0/$EMSA 

PREGÃO P R E S E N C I A L N°. 035/2018/PMO/SEMSA 

CONTRATO Q U E E N T R E SI C E L E B R A M A 

P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E ÓBIDOS - PA, E A 

E M P R E S A DISTRIBUIDORA LAMED LTDA - ME, 

NA FORMA ABAIXO. 

[ I. P A R T E S 

C O N T R A T A N T E 

A P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E O B I D O S / S E C R E T A R I A MUNICIPAL D E SAÚDE -

S E M S A , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

11.884.818/0001-30, sediada à Rua Almirante Barroso, 330, Bairro Centro, CEP: 68.250-000, 

doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. 

E D E R P A E S F A R I A S , Secretário Municipal de Saúde e.e. - Portaria n°: 1177/2018, portador 

da Carteira de Identidade n°:5893592 - PC/PA e CPF:000.480.002-80. 

CONTRATADA 

A Empresa D ISTRIBUIDORA LAMED LTDA - ME, com sede na Avenida Curuá Una, Bairro 

Santíssimo, CEP: 68.010-000, Santarém /PA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.732.241/0001-89, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por sua Sócia a Sra. Maria 

Lúcia Reis Sa les Baia (Representante Legal), portador da Carteira de Identidade 

n*:3722688 - 2^ Via PC/PA e CPF n°:573.794.242-20, e-maíl: 

dlstribuidoralamed@hotmail.com. Fone: (93)3529-2500 / (93) 991220461 / 991380665. 

anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização 

exarada nos autos do PREGÃO P R E S E N C I A L N°. 035/2018/PMO, pactuar o presente 

instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente 

se outorgam: 
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II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNP): 05.131.180/0001-64 

O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade 

Pregão Lei Federal n° 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto n" 3.555 de 09/08/2000 e 

subsidiariamente, pela Lei Federal n" 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar n" 123/2006 de 

14/12/06, com as devidas alterações e demais normas pertinentes, bem como as condições 

estabelecidas no Edital do PREGÃO P R E S E N C I A L N°. 035/2018/PMO. 

1-DO O B J E T O 

1.1 - Contratação de Pessoas Jurídicas para aquisição de materiais Odontológicos, para 

atender as demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde -

SEMSA, para exercício de 2018. 

2 - DO R E G I M E D E EXECUÇÃO 

2.1 - A execução do fornecimento observará o previsto no Art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

3 - DO V A L O R 

3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 174.096,40 (Cento e setenta e quatro mil 

noventa e s e i s reais e quarenta centavos), referente ao quantitativo, solicitado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme tabela a seguir: 

MATERIAL ODONTOLÓGICO 

Ite 
m 

Especificação 

Quant 

Licita 
da 

Unidade Marca 
Valor UniL 
Licitado 

Valor total 
licitado 

5 

Clorexidina 2 % 
solução de 

Digliconato de 

Clorexidina 2% com 

tensoativos, 

indicada como 

antisséptico tópico, 

antissepsia da pele 

no pré-operatório, 

assepsia e 

degermação das 

mãos e antebraços 

da equipe cirúrgica, 

ambulatória. 

20 Frasco Maquira R$ 13,30 R$ 266,00 
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laboratorial e em 

feridas de pequenas 

extensões. 

6 

Clorexidina 0,12% 
solução que contém 

Gluconato a 0,12% 

(ou digluconato 

formulado para 

uma base livre de 

clorhexidina na 

concentração de 

0,067%) e os 

seguintes 

componentes 

inativos: Água, 

glicerina, etanol, 

polisorbato 20, 

composição 

aromática com 

sabor 

predominante de 

menta, sacarinato 

de sódio, FD&C 

Blue, n^l. 0 nome 

químico do 

Gluconato de 

clorhexidina é: 1,1-

bis hexametileno 

(5-p-clorofenil 

biguanida) di-D-

Gluconato. 

50 Frasco Rioquica R$ 13,30 R$ 665,00 

8 

Microaplicador de 
adesivo dentinário 
aplicadores 

plásticos 

descartáveis, que 

dobram-se 

facilmente ate 90". 

As pontas em fibras 

não-absorventes e 

resistentes à 

abrasão, mantêm a 

solução em 

suspensão até que 

seja aplicada. 

Tamanho 01 

(Regular) 

200 
cx. 

(lOOun.) 
FGM R$ 7,80 R$ 1.560,00 

6j 
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13 

Resina Composta 

Fotopolimerizável 

Microhíbrida Matriz 

Orgânica de 

Zircônia/Sílica com 

84% em Peso e 

Matriz Orgânica de 

Bis-gma e Tegdma 

Cor Al 

50 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 720,00 

14 

Resina Composta 

Fotopolimerizável 

Microhíbrida Matriz 

Orgânica de 

Zircônia/Sílica com 

84% em Peso e 

Matriz Orgânica de 

Bis-gma e Tegdma 

CorAZ 

200 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 2.880,00 

15 

Resina Composta 

Fotopolimerizável 

Microhíbrida Matriz 

Orgânica de 

Zircônia/Sílica com 

84% em Peso e 

Matriz Orgânica de 

Bis-gma e Tegdma 

Cor A3 

200 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 2.880,00 

16 

Resina Composta 

Fotopolimerizável 

Microhíbrida Matriz 

Orgânica de 

Zircônia/Sílica com 

84% em Peso e 

Matriz Orgânica de 

Bis-gma e Tegdma 

Cor A 3,5 

200 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 2.880,00 

17 

Resina Composta 

Fotopolimerizável 

Microhíbrida Matriz 

Orgânica de 

Zircônia/Sílica com 

84% em Peso e 

Matriz Orgânica de 

Bis-gma e Tegdma 

Cor BI 

50 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 720,00 

^P<y H' 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNP]: 05.131.180/0001-64 

18 

Resina Composta 
Fotopolimerizável 
Microhíbrida Matriz 
Orgânica de 
Zircônia/Sílica com 
84% em Peso e 
Matriz Orgânica de 
Bis-gma eTegdma 
CorB2 

50 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 720,00 

19 

Resina Composta 
Fotopolimerizável 
Microhíbrida Matriz 
Orgânica de 
Zircônia/Sílica com 
84% em Peso e 
Matriz Orgânica de 
Bis-gma eTegdma 
Cor B3 

30 Unidade Maquira R$ 14.40 R$ 432,00 

20 

Resina Composta 
Fotopolimerizável 
Microhíbrida Matriz 
Orgânica de 
Zircônia/Sílica com 
84% em Peso e 
Matriz Orgânica de 
Bis-gma eTegdma 
CorC2 

30 Unidade Maquira R$ 14,40 R$ 432,00 

23 

lonõmero de vidro 
restaurador 
pó/líquido cimento 
a base de ionômero 
de vidro para 
restauração dental 
apresentado na 
forma de pó que 
deverá ser 
misturadoao acido 
poliacrílico 
(líquido) no 
momento de sua 
manipulação. 
Cimento de presa 
rápida, de adesão à 
estrutura dentária, 
biocompatibilidade 
e capacidade de 
liberação de flúor 
com finalidade 

30 kit FGM R$ 17,45 R$ 523,50 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 05.131.180/0001-64 

anticariogenica. 
Embalagem 
contendo 01 frasco 
de cimento em pó 
com lOg., 01 frasco 
de líquido com 8g., 
01 dosador de pó 
com 01 bloco de 
espatulaçâo. 
Composição básica: 
vidro de 
alumínofluorsilicato 
, ácido 
policarboxílico, 
fluoreto de cálcio e 
água. 

25 

Selante de fóssulas 
e fissuras -
fotopolimerizável 
com liberação de 
flúor. Composição: 
Bis-GMA uretano 
modíflcado, 
trietileno Glicol Di-
Metacriiato, 
Borosilicato de 
alumínio e Bário, 
Ester tetracrilico 
ácido fosfórico, 
fluoreto de sódio, N-
Metil Dietanolamina 
e Canforoquinona. 
Condicionador 
dental: aciodo 
fosfórico 37%, água, 
sílica coloidal e 
pigmento 

inorgânico. 

12 kit Maquira R$ 73,45 R$ 881,40 

26 

Sugadores de 
saliva descartáveis 
confeccionados em 
PVC, transparentes 
e atóxicos, arame 
especial para 
fixação imediata, 
ponteira colorida, 
macia, vasada, 

720 pcte. 
(40un.) 

Injecta R$ 4,60 R$ 3.312,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 05.131.180/0001-64 

pacote com 40 
unidades. 

31 

Discos de lixa para 
acabamento de 
resina composta 
com mandril 
discos de lixa 
flexíveis, 
disponíveis em 4 
granulações 
[Grossa, Média, Fina 
e Extra Fina) e nos 
tamanhos de 8 e 12 
mm de diâmetro. 
Dotados de sistema 
de encaixe rápido 
que facilita seu 
acoplamento ao 
mandril. 

Apresentação 56 
discos de lixa 
divididos em quatro 
granulações: Grossa 
(G), média [M), 
fina[F) e extra fina 
[XF) com diâmetros 
de 8 e/ou 12mm; 01 
mandril. 

10 kit FGM R$ 64,75 R$ 647,50 

35 

Flúor gel neutro 
Contém fluoreto de 
sódio a 2%; 
tixotrópico; não tem 
corantes; não 
provoca absorção 
sistémica. Frasco 
com 200ml. 

120 Unidade 
lodontosu 

R$ 4,90 R$ 588,00 

36 

Flúor gel 1,23% 
acidulado Contém 
Fluoreto Fosfatado 
Acidulado 1,23%, 
utilizado para 
prevenção da 
doença cárie. 
Sabores diversos. 
Frasco com 200 mL 

240 Unidade 
lodontosu 

R$ 4,90 R$ 1.176,00 
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CNPI: 05.131.180/0001-64 

37 

Esponja 
hemostática 
Colágeno 
Hidrolízado 
[gelatina) 
Liofílizada. Também 
conhecida como 
Esponja 
Hemostática de 
Fibrina. Indicada 
durante e após 
procedimentos 
cirúrgicos para 
obtenção de 
hemostasia local. 
Embalada em 
blister individual; 
Esterilizada por 
irradiação; Sem 
contra indicações; 
Absorvível; Sem 
riscos de 
intolerância. 
Apresentação caixa 
c/ 10 unidades 

80 cx. [lOun.) Maquira R$ 28,80 R$ 2.304.00 

39 

Compressa de 
gaze hidrófila 
medindo 7,5cm x 
7,5cm quando 
fechada e no 
minimo 410 cm^ 
quando aberta. 
Constituída de 11 
Fios por cm^ 08 
dobras, 100% 
algodão, não estéril, 
isenta de resíduos, 
alvejantes óticos, 
manchas, falhas e 
substâncias 
alérgicas ou nocivas 
à saúde. Bordas 
voltadas para 
dentro sem Fios 
soltos e pacotes 
contendo 500 
unidades, no 
mínimo. Deverá 

400 
pcte. 

[500un.) 
Medi Plus R$ 17,50 R$ 7.000,00 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPI: 05.131.180/0001-64 

seguira 
Farmacopéia 
Brasileira 3^ edição. 
Na embalagem 
primaria deverá 
constra nome 
comercial; 
tamanho; número 
de fios, número de 
dobras, lote e 
número do registro 
no Ministério da 
Saúde. 

45 

Detergente 
enzimático com no 
minimo tres 
enzimas, 
removedor de 
material orgânico. 

150 Und Asfer R$ 13,60 R$ 2.040,00 

48 

Adesivo 
dentinário agente 
de união multiuso 
desenvolvido para 
aderir compósitos e 
Dyract AP 
compômero 
restaurador ao 
esmalte e dentina, 
do mesmo modo 
que metais e 
cerâmicas. Combina 
primer e adesivo 
em um újnico 
frasco. Composição: 
resinas 
dimetacrilato 
elastoméricas, 
PENTA 

(monofosfato de 
dipentaeritritol 
pentacrilato) 
fotoiniciadores, 
estabilizadores, 
hidrofluoreto de 
cetilamina, acetona. 
Apresentação: 
frasco de 4ml. 

50 Und Maquira R$ 19,20 R$ 960,00 
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51 

Broca carbide 
(cirúrgica) 701 
produzida em aço 
inoxidável 

300 Und Mícrodont R$ 10,95 R$ 3.285,00 

53 

Broca carbide 
(cirúrgica) n-
701HL produzida 
em aço inoxidável 

300 Und Microdont R$ 12,80 R$ 3.840,00 

54 

Broca carbide 
(cirúi^ica) 
702HL produzida 
em aço inoxidável 

300 Und Mícrodont R$ 12,80 R$ 3.840,00 

55 

Broca carbide 
(cirúrgica) n^02 
produzida em aço 
inoxidável 

300 Und Microdont R$ 14,00 R$ 4.200,00 

80 

Envelope auto-
selante 9x26cm 
para autociave 
Embalagem flexível 
composta por filme 
laminado 
transparente, com 4 
camadas em 
poliéster e 
polipropileno e 
papel grau cirúrgico 
de 60g/m de 
selagem direta, 
impresso com 
indicadores 
químicos para 
monitoração do 
processo de 
esterilização. Não 
desprende fibras ao 
ser aberto. 
Indicadores de 
processo atóxicos. 

480 
pcte. 

(lOOun.) 
IBMed R$ 15,85 R$ 7.608,00 

88 

Babador 
descartável 
impermeável 
Folhas de alta 
qualidade com 
camada plástica, 
Tamanho do 
Babador: 30x40 cm. 
Conteúdo: 

500 
pcte.(100u 

n) 
SS Plus R$ 13,50 R$ 6.750,00 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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pacotecom 100 
unidades. Cores 
diversas. 

89 

Pasta para 
polimento de 
resina seringa com 
4g de pasta 
indicada para dar 
polimento em 
materiais 
restauradores em 
geral, com auxílio 
dos discos de feltro. 
Produzida com 
ingredientes 
atóxicos, solúveis 
em água, 
especialmente 
selecionados para 
auxiliar na 
lubrificação durante 
0 polimento 
[minimizando a 
geração de calor 
durante o 
procedimento) e 
facilitar sua 
remoção ao final do 
tratamento. Pasta a 
base de óxido de 
alumínio -
granulação extra-
fína de 6 a 8 
microns. 

36 Und FGM R$ 14,50 R$ 522,00 

96 
Cabo para espelho 
clínico em aço 
inoxidável 

100 Und Cassiflex R$ 2,50 R$ 250,00 

103 
Sonda 
milimetrada em 
aço inoxidável 

20 Und Cassifiex R$ 7,65 R$ 153,00 

Alavanca Seldin 

119 IR em aço 
inoxidável 
cirúrgico 

25 Und Cassiflex R$ 17,05 R$ 426,25 

120 
Alavanca Seldin I L 
em aço inoxidável 
cirúrgico 

25 Und Cassifiex R$ 17,05 R$ 426,25 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPf: 05.131.180/0001-64 

121 

Alavanca Seldin 
reta 2 em aço 
inoxidável 
cirúi'gico 

25 Und Cassiflex R$ 17,05 R$ 426,25 

122 

Alavanca apical 
303 (direita) em 
aço inoxidável 
cirúrgico 

25 Und Cassiflex R$ 17,05 R$ 426,25 

123 

Alavanca apical 
302 (esquerda) 
em aço inoxidável 
cirúrgico 

25 Und Cassiflex R$ 17,05 R$ 426,25 

124 

Alavanca apical 
reta 301 em aço 
inoxidável 
cirúrgico 

25 Und Cassiflex R$ 17,05 R$ 426,25 

126 

Pinça Mosquito 
curva 12cm em 
aço inoxidável 
cirúrgico 

25 Und Cassiflex R$ 19,80 R$ 495,00 

133 
Porta amálgama 
14,5cm em aço 
inoxidável 

12 Und Cassiflex R$ 29,00 R$ 348,00 

143 

Pinça Collin p/ 
instrumentais 
23cm em aço 
inoxidável 

15 Und Cassiflex R$ 105,00 R$ 1.575,00 

153 

Avental de 
chumbo 
plumbífero com 
protetor de 
tireóide infantil 
avental de borracha 
piumbífera com 
protetor de tireóide 
tamanho 

0,60x0,50m e 0,25 
mm de chumbo. 
Acabamento em 
Nylon Impermeável. 

3 Und Fênix R$ 303,30 R$ 909,90 

154 

Avental de 
chumbo 
plumbífero com 
protetor de 
tireóide adulto 
avental de borracha 
piumbífera com 

3 Und Fênix R$ 325,20 R$ 975,60 
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protetor de tireóide 
tamanho de 85x60 
cm e 0,25mm de 
chumbo. 
Acabamento em 
Nylon Impermeável. 

158 

Autociave digital 
21 l itros Tanque e 
bandejas em aço 
inox, sistema 
eletrônico 
microprocessado de 
tempo e 
temperatura, Tecla 
de emergência. 
Sistema eletrônico 
que interrompe o 
ciclo de 
esterilização, 
termostato, válvulas 
de sobre-pressão, 
válvula solenóide, 
válvula de sub-
pressão anti-vácuo, 
anel de silicone 
para vedação da 
porta, dispositivo 
com sistema de 
segurança contra 
abertura acidental 
da porta, conjunto 
de fusíveis elétricos, 
pés de borracha 
antideslizantes. 
Desaceleração 
automática, 
despressurização 
automática, 
secagem extra, 
potência de 1600 W 
- 2 1 litros, voltagem 
220 ac, temperatura 
(durante o ciclo da 
esterilização) 
programável de 
ni^Cou 134*'C, 
tempo total de 

Und 
Altequipa 

mentos R$ 3.300,00 R$ 9.900,00 
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esterilização de 16 a 
6 minutos. 
Acessórios: 03 
bandejas em aço 
inox, 01 suporte 
para bandejas, 
fusíveis, 
abraçadeira e copo 
de medida d'água. 
Dimensão da 
câmara: Diâmetro 
25 cm x 
Profundidade 43,5 
cm. 

161 

Kit académico 
odontológico 
Turbina [alta 
rotação) Extra 
Torque 605C Press 
Button - Turbina 
encaixe borden 02 
furos, refrigeração 
por spray triplo, 
capa curta, 
recartilha soft, 
rolamento de 
esfera, sistema de 
troca broca por 
botão de pressão, 
cabeça 

arredondada,esteril 
izável em autociave 
até 1355C. Rotação 
Minima de 280rpm 
- Máximo de 
380rpm; Contra 
Angulo INTRAmatic 
2068FGBN -
Encaixe universal 
Intra, cabeça fixa, 
esterilizado em 
autociave até 135-
C, transmissão 1:1 
passível de uso com 
brocas tipo - AR e 
FG, sistema de troca 
broca convencional, 

10 Und Caiu R$ 1.330,00 R$ 13.300,00 
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recartilha 
sofLMinimo de 
S.OOOrpm - Máximo 
20.000rpm; Peça 
Reta INTRAmatic 
lOABN - Encaixe 
universal 
Intra.esterilizável 
em autociave ate 
135-C, transmissão 
1:1 spray externo, 
recartilha 
softMinimo de 
S.OOOrpm - Máximo 
de 20.rpm; Micro 
Motor 

IntramaticlSlDBN-
Micro Motor 
encaixe borden 2 
furos, spray para 
refrigeração por 
condução interna, 
sistema de encaixe 
universal Intra, 
esterilizável em 
autociave até 
135-C, acoplamento 
Borden, Rotação 
Minimo de 
S.OOOrpm - Máximo 
de 20rpm. 

167 

Kit de higiene 
bucai infantil 
contendo: 01 
Escova Dental -
cerdas de nylon 
macia com 
04(quatro] Fileiras 
de tufos, cabeça 
pequena, no 
mínimo 28(vinte e 
oito) tufos de cedas 
aparadas e 
arredondadas 
uniformemente na 
mesma altura, com 
feixe de cerdas 
homogénea, escova 

25000 Kit Hitlo R$ 3,20 R$ 80.000,00 
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compacta, cabo 
opaco, com no 
mínimo ISOmm de 
comprimento e 
12mm de largura, 
anatómica em 
polipropileno, 
atóxico, embalada 
individualmente 
com estojo plástico, 
protetor de cerdas, 
tipo maleta. A 
escova deverá ser 
fabricada de acordo 
com a Portaria n^. 
97, de 26 de junho 
de 1996; 01 Gel 
Dental Infantil -
900 a llOOppm de 
flúor, sabor tutti -
frutti. Embalado em 
tubo plástico com 
50 gramas; 01 Fio 
Dental - em 
poliamida que 
resista ao 
desfiamento e 
rompimento, cera e 
aroma eficaz na 
remoção de placas 
bacteriana 
interdental. 
Embalagem pocket, 
com tampa fiip, rolo 
com 25m; 01 
Nécessaire -
Plástica em PVC 
0,20mm, medindo 
10x20 cm. Com 
fechamento através 
de zíper plástico 
sendo a frente 
transparente e o 
verso branco opaco. 

VALOR TOTAL LICITADO R$ 174 .096 ,40 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNP]: 05.131.180/0001-64 

4 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão à 

conta das dotações orçamentárias a seguir: 

2424 - Fundo Municipal de Saúde 

10.301.0003.2030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

33.90.30.00 - Material de Consumo 

44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente 

10.301.003.2.031 - Manutenção do Programa Atenção Básica de Saúde - PAB-FIXO 

33.90.30.00 - Material de Consumo 

44 .90 .52 .00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.301.0003.2032 - Manutenção do Programa Saúde Bucal 

33.90.30.00 - Material de Consumo 

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.301.003.2035 - Manutenção do Programa Saúde da Família 

33.90.30.00 - Material de Consumo 

44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto 

Estadual n. ° 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n. °: 018, de 21 de 

maio de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA. 

5.2. O pagamento do fornecimento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contatos a partir do 

recebimento da nota fiscal, na sede da SEMSA, devidamente datadas e atestadas pelo 

setor competente, através de conta bancaria do fornecedor. 

5.3. Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos efetívamente 

executados, mediante nota fiscal que será submetida a avaliação de sua veracidade. 

5.4. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscaí/Fatura, a 

contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas 

de Débitos atualizadas. 
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5.5. As despesas de frete/embalagem se houver, em hipótese alguma poderão ser 

destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura. 

5.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados. Inclusive na Nota Fiscal / 

Fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não 

respondendo a Prefeitura Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na l iquidação dos pagamentos correspondentes. 

5.7. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá 

apresentar a devida comprovação de acordo com o disposto na Lei Complementar n. °; 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

5.8. Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do 

pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia 

do pagamento. 

5.9. A Prefeitura Municipal de Óbidos poderá exigir da empresa vencedora desta licitação, 

a qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação 

de qualquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução 

dos fornecimentos contratados. A não apresentação desses comprovantes poderá ensejar 

a suspensão dos pagamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularização do 

assunto. 

5.10. A Prefeitura Municipal de Óbidos procederá á retenção de impostos nas hipóteses 

previstas em lei. 

511. A contratada apresentará ao gestor documento fiscal específico referente ao objeto da 

licitação, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 20 de cada mês. 

5.12. O gestor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

5.13. O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

5.14. A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, 

servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato. 
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5.15.0 contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

b) existência de qualquer débito para com o contratante. 

6 - DA ALTERAÇÃO 

6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do Art. 65, da Lei n ° 8.666/93. 

6.2. O presente contato poderá ser modificado por meio de aposti lamento nos termos do §8* 

do art. 65 da Lei n°. 8.666/93. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Na execução do presente contrato, além das disposições contidas no edital e seus 

anexos, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel 

e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

a) comunicar, formal e imediatamente, ao gestor eventuais ocorrências anormais 

verificada na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

b) recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os 

empregados necessários à perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar 

todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 

previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de 

empregadora; 

c) atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as 

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

d) indenizar o contratante por qualquer dano causado às instalações, móveis, 

utensílios, equipamentos e acessórios em decorrência do fornecimento, por seus 

empregados, f icando este autorizado a descontar o valor correspondente dos 

pagamentos devidos à contratada. 

e) cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos. 

f) Entregar os materiais odontológicos, de segunda à sexta feira, excetos nos feriados 

Federais, Estaduais e Municipais, na sede da Secretaria Municipal de Saúde no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos nos seguintes endereços e horários: 
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• S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

End.: Rua José do Patrocínio, n" 158, Bairro de Fátima, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000. 

Horário: 07:30h às 13:30h. 

g) Entregar objeto deste contrato no prazo máximo de 10 (dez) d ias a partir do 

recebimento da ordem de fornecimento, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

h) Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, 

encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino e demais encargos de 

qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada 

mais sendo válido pleitear a esse título; 

I) Fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer Irregularidade de fabricação 

e vício de utilização, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses, inclusive com sua 

substituição quando necessário, sem Ónus para a contratante, e/ou garantia a ser 

considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a 

responsabil idade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de 

fabricação. 

j) A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução do fornecimento ou de materiais empregados. 

I) Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências 

editalicias, a contratada deverá substituir ou complementar o objeto em questão, no 

prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da notificação da 

Autoridade Competente, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no 

Contrato. 

m) Por ocasião da entrega, a contratada deverá avisar os responsáveis pelo 

recebimento sobre: data, hora e nome do funcionário responsável pela entrega dos 

materiais odontológicos. 

n) Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos materiais odontológicos, a 

contratada deverá entregar justificativa escrita em até 24 horas contados do prazo de 

entrega. 

o) A contratada deverá acertar, mediante solicitação da SEMSA, que se procedam às 

mudanças nos dias e horários de entrega dos materiais odontológicos, sempre que 

houver necessidade. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao CONTRATANTE: 

a) Proceder à emissão das requisições em tempo hábil; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das condições estabelecidas no contrato; 

c) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de 

qualidade no momento da entrega. 

d) Efetuar o(s) pagamento{s) da(s) Nota(s) Flscal(ais)/Fatura{s) da contratada, após a efetiva 

entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos; 

e) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias; 

f) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos da contratada; 

g) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de 

cada um dos Itens que compõem o objeto deste termo; 

h) Proceder a fiscalização e acompanhamento na execução do Contrato por meio de 

servidor designado, nos termos da Lei n** 8.666/93 e agir, no âmbito de suas 

competências, de forma a garantir a boa e regular execução do fornecimento. 

9 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

9.1. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenclários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda 

por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 

contratuais, por parte da contratada, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus 

prepostos subcontratados. 

9.2. A Inadimplência da contratada, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 
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10 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA: 

10.1. A emissão de requisições e fiscalização na entrega será expressamente acompanhada 

e fiscalizada pelo gestor da SEMSA e por servidores designados, nos termos da Lei n° 

8.666/93, cabendo a eles: 

a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação. 

b) solicitar à contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento da entrega. 

c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, f irmado juntamente com o 

proposto da contratada. 

d) emitir pareceres em todos os atos do contratante relativos à execução do contrato, 

em especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela contratada de 

qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais. 

f) Tomar todas as providências, no âmbito de suas competências, para garantir a boa e 

regular execução do fornecimento. 

10.2. É vedado ao contratante e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 

empregados da contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 

indicados. 

10.3. A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

contratada pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

10.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados. 

10.5. Os fiscais do contrato e do fornecimento serão os seguintes servidores: 

Fiscais responsáveis pelos recebimentos e atesto dos bens, assim como a 

qualidade e Vigência do Contrato: Moisés Portela - Secretário Municipal de Saúde 

- SEMSA e Eder Paes (Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMSA). 
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10.6. Os fiscais da contratante deverão ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

10.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer Irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n** 

8.666, de 1993. 

10.8. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

10.9. Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avisar com 30 (trinta) dias de 

antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (a), para que o mesmo tome as 

devidas providências. 

11 - DO RECEBIMENTO DO O B J E T O CONTFtATUAL 

11.1. O local, prazo e condições de entrega dos materiais odontológicos serão os mesmos 

previstos no item 7 deste contrato e termo de referência do edital. 

11.2. A contrata deverá entregar os materiais odontológicos no prazo máximo de 10 (dez) 

dias para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA a partir do recebimento da ordem de 

fornecimento, acompanhados das respectivas notas fiscais. 

11.3. Após a entrega dos materiais odontológicos pelo (s) fornecedor(s) a PMO/SEMSA, 

disporá de um período de até 05(cinco) dias para testes e verificações do referido objeto. A 

partir deste período, satisfeitas todas as condições dos testes, a PMO por intermédio da 

SEMSA, emitirá o respectivo "Termo de Aceitação Final", no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

1 2 - D A RESCISÃO 

12.1. Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas nos 

Arts. 77 e 78, da Lei n° 8.666/93. 

13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CA S O DE RESCISÃO 

13.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratada reconhece, 

de logo, o direito do contratante de adotar, no que couber a seu exclusivo critério, as 

medidas previstas no Art. 80, da Lei n° 8.666/93. 
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1 4 - DAS SANÇÕES: 

14.1 . Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das obrigações contratuais 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo 

a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, para as 

quais tenha a contratada concorrido diretamente; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando 

deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas; 

c) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a 

contratada sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova 

infração, sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais 

sanções cabíveis; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o contratante por até 05 (cinco) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios quando a contratada deixar de cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé. 

14.2. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 

eventualmente detenha a contratada. 

14.3. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a 

ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso 

fortuito, devida e formalmente justif icadas e comprovadas. 

1 5 - DA LICITAÇÃO 

15.1 . Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial 

registrado sob o n° 035/2018/PMO/SEMSA. 

1 6 - DA VIGÊNCIA 

16.1. A vigência do presente contrato e o início do fornecimento dos materiais odontológicos 

serão de 20/06/2018 à 31/12/2018. 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

17.1 . A contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada á assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter. 
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durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade 

necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

1 8 - D O FORO 

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, 

para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

18.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, f irmam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

Óbidos/PA, 20 de junho de 2018. 

E D E R P A E S FARIAS 

Secretário Municipal de Saúde e.e - Portaria n^: 1177/2018. 

CONTRATANTE 

Maria Lúcia Reis Sales Baia, RG n'*:3722688 - 2^ Via PC/PA 
DISTRIBUIDORA LAMED LTDA - ME - CNPJ: 10.732.241/0001-89 

CONTRATADA 

TESTEMUjiiHAS: ^ 

Nome: ^ P f ^ Á y ^ ^ I x r u - 6 - ^ 1 ^ - ç p p Ofò. ^fâ, - ^ 

Nome: T̂ i x <X:..... r^la-^ C P F : 0 \  ^  .  ^  
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