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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 797/2019 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM 

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS E 

A EMPRESA OLSEN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S.A 

 

      O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita a 

Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato 

representado por seu PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, Sr. ADALBRTO 

JOÃO BASTIAN, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa  OLSEN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, estabelecida à Av. Ivo Luchi, nº 68, Distrito 

Industrial, Bairro Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça/SC, CEP 88.133-510, telefone 

(48) 2106 6022 e e-mail: licitacao@olsen.odo.br; inscrita no CNPJ nº 83.802.215/0001-

53, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, 

considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO nº 231/2019, PROCESSO nº 

991/2019, homologado em 08 de outubro de 2019, firmam o presente contrato, 

obedecidas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02, e Decretos  Municipais nº 

3439/2003, 4314/2009, 4761/2012, 5616/2017 e 5699/2017, subsidiariamente a Lei 

Federal nº 8.666/93 e a Lei Federal nº 12.846/2013, e as condições seguintes:  

   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO    

1.1. É objeto deste instrumento AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO 

DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM 

RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA Nº 17122609153-32-FNS AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, conforme segue:  

  

Item Quant. Un. Descrição 
Marca/ 

Modelo 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

 01 01  Un. 

Consultório odontológico destro, bivolt, 

com as características mínimas abaixo 

relacionadas: 

Cadeira odontológica: elétrica e 

automática, com formato anatômico e 

estrutura fabricada em aço, tratamento 

anticorrosivo. Base com proteção em 

Olsen 

Sprint + 

Opcionais 

9.230,00  9.230,00 

mailto:licitacao@olsen.odo.br
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borracha ou material similar com 

estabilidade e sem necessidade de fixação 

ao piso. Revestimento do estofamento em 

PVC laminado e sem costuras, de fácil 

limpeza e desinfecção e com proteção 

plástica lavável para os pés. Braços da 

cadeira com formato e fixação que 

facilitem o acesso do paciente. Apoio de 

braço para paciente nos dois lados da 

cadeira e com encosto da cabeça 

biarticulável. Acionamento através de 

comandos elétricos com moto-redutores. 

Controle de pé (pedal) para os movimentos 

de subida e descida do assento e do encosto 

e controle de pedal para acionamento do 

refletor. 3 (três) movimentos automáticos: 

1 (um) volta a zero e 2 (dois) programáveis 

pelo cirurgião dentista. Movimentos 

silenciosos e suaves do assento e encosto, 

acionados por 2 moto-redutores elétricos, 

isentos de óleo. Alimentação elétrica: 110-

220V 60 Hz, com chave seletora manual. A 

cadeira deve ser capaz de suportar e 

levantar uma massa de pelo menos 135 Kg 

mais a massa adicional do equipamento 

odontológico e dos acessórios montados, 

como especificado pelo fabricante. 

Equipo odontológico: acoplado e com 

braço articulado. Movimento horizontal 

com batentes de fim de curso e movimento 

vertical pneumático. Corpo giratório no 

braço do equipo, resistente a impactos. Sem 

cantos vivos ou ranhuras. 4 (quatro) 

terminais, sendo 1 (um) terminal para 

micromotor de baixa rotação com spray 

(tipo Borden), 2 (dois) terminais para 

canetas de alta rotação com spray (tipo 

Borden) e 1 (um) terminal para seringa 

tríplice com bico giratório, removível e 

autoclavável. Suporte das pontas com 

acionamento individual e automático, com 

tampa de inox removível para lavagem e 

higienização. Sistema de válvula 
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antirreflexo. Pedal único do equipo com 

controle variável (progressivo) da rotação 

dos instrumentos. Mangueiras lisas e 

flexíveis e contendo todos os acessórios 

necessários à sua instalação. Reservatório 

de água do equipo em material transparente 

de, no mínimo, 500 ml. Kit de aquecimento 

de água. Negatoscópio de LED para 

visualizações de películas. Comando 

acoplado ao equipo das funções e 

movimentos da cadeira. 

Refletor odontológico: do tipo LED com, 

no mínimo, 5 LED e com sensor de 

proximidade de acionamento do refletor de, 

no mínimo, 15.000, lux uniformemente 

distribuídos e programáveis. Cabeçote com 

dois puxadores ergonômicos. Braços do 

refletor articulados e balanceados para 

posicionamento com estabilidade, 

proteção, totalmente lisos e de formas 

arredondadas. 

Unidade auxiliar odontológica: acoplada à 

cadeira acompanhando os movimentos de 

subida e descida. Anatômica para que 

auxilie o trabalho do profissional. Bacia da 

cuspideira removível, em porcelana ou 

cerâmica esmaltada, com braço alcance 

(extensor), 1 sugador de saliva com 

abertura da água através de sensor elétrico 

com registro manual e com separadores de 

detritos. 

Mocho anatômico: com ajuste de altura do 

assento por alavanca impulsionada por 

pistão a gás. Encosto com regulagem de 

altura e de inclinação para melhor ajuste do 

profissional. Base com rodízios de 

poliuretano. 

Garantia de, no mínimo, 12 meses. 

Valor total: R$ 9.230,00 
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1.2. Os produtos deverão possuir certificação do INMETRO, da ANVISA e do Ministério 

da Saúde, quando obrigatório. 

 

1.3. A empresa licitante deverá indicar Assistência Técnica, não sendo necessariamente 

a própria participante ou fornecedora do produto. 

 

1.4. As empresas vencedoras do referido processo para aquisição de equipamentos 

odontológicos deverão garantir assistência técnica para os mesmos dentro do estado do 

Rio Grande do Sul, além de estarem devidamente autorizadas pelas marcas fabricantes 

dos equipamentos. 

 

1.5. As empresas de prestação de serviços de assistência técnica deverão estar localizadas, 

no máximo, a 70 Km da sede do Município de Guaporé/RS, tendo em vista que, em caso 

de avaria, o equipamento deverá ser consertado ou substituído em, no máximo, 24 horas. 

 

1.6. As empresas de prestação dos serviços de assistência técnica deverão estar 

devidamente registradas junto ao CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) e 

deverão apresentar, ainda, no mínimo 1 (um) profissional técnico também registrado 

junto ao mesmo órgão. 

 

1.7. A garantia dos produtos deverá iniciar na data da entrega, devendo a empresa reparar 

ou substituir os produtos, caso verificados vícios ou defeitos de fabricação, no prazo de 

03 dias, a partir do comunicado da contratante, durante o período que estiver em vigor a 

garantia firmada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO  

 

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 9.230,00 (Nove mil e duzentos e trinta 

reais), conforme proposta adjudicada, que integra o presente instrumento e que é de pleno 

conhecimento das partes, incluído todas as despesas, tributos e encargos para realização 

do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para o Município.  

  

2.1.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao objeto, 

conforme nota Fiscal, observado o preço cotado na proposta.  

  

2.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, à vista, em até 30 (trinta) 

dias, após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal e recebimento pela Secretaria 

responsável pela fiscalização, através de depósito na seguinte conta bancária da 

CONTRATADA:  
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• Banco:  Brasil  

• Agência: 3425-8  

• Conta:     4888-7   

  

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.  

  

2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

  

2.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas 

por dotação orçamentária, quando for o caso.  

  

2.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório.  

  

2.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.   

 

2.8. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos nos termos da 

legislação que regula a matéria.  

  

2.9. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias:  

  

10.01 - 1.033 - Aquisição de Bens para Atendimento Básico à Saúde 

4.4.90.52.08.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensílios méd. odont. lab. - 3488 

 RECURSO: 4505 - Investimento - Atenção Básica 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E DOS PRAZOS  

  

3.1. A entrega dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitação, na Secretaria 

Municipal da Saúde, situada na Rua Agilberto Maia, nº 206, Bairro Centro, livre de frete, 

descarga e encargos para Município.  

 

3.1.1. É de responsabilidade da secretaria municipal a expedição de solicitação dos 

produtos, bem como o controle do cumprimento de prazos contratuais. 
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3.2. Quando da entrega, a Secretaria responsável pela fiscalização efetuará a verificação 

quanto à conformidade com o instrumento contratual. 

 

3.3. Não será aceito na entrega produtos/serviços nas quantidades e qualidade com 

descrição diferente daquela constante no objeto contratual, bem como em 

desconformidade com os padrões estabelecidos no edital. 

 

3.4. Após a verificação e consequente aprovação, será dado aceite na Nota Fiscal quando 

então ocorrerá o pagamento.   

 

3.5. A garantia mínima dos itens deverá estar de acordo com a descrita no ANEXO IV – 

Termo de Referência. 

 

3.5.1. A garantia deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, 

funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos, com 

exceção das substituições de peças ou componentes danificados por dolo, imperícia ou 

mau uso dos equipamentos por parte do CONTRATANTE. 

 

3.5.2. Durante o período de garantia o Município não efetuará nenhum tipo de pagamento 

a CONTRATADA, devendo esta suportar os custos a título de deslocamento de pessoal, 

transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão-de-obra e 

outros.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO  

  

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 

posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.  

  

4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.  

  

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições 

previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário.  

  

4.4. O prazo de vigência do presente contrato é de até 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da assinatura do mesmo. 
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4.5. A fiscalização do contrato será de responsabilidade do Secretário (a) Municipal da 

Secretaria da Saúde (Titular da pasta), ou pessoa por ele designada.  

   

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

  

5.1. DO CONTRATANTE:   

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato;   

  

5.1.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;  

  

5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato;  

  

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente;  

  

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  

  

5.2. DA CONTRATADA:   

5.2.1. Executar o objeto nas especificações contidas nesse Contrato;   

  

5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;  

  

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;  

  

5.2.4. Executar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta;  

  

5.2.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93.  

  

5.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.  

   

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  
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6.1. Os casos de inexecução contratual, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas nos art. 87 e 88 da Lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei 10.520/02, das 

quais se destacam:  

  

a) Advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades passíveis 

de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado;  

b) Multa de 2% sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado na 

execução do contrato ou das obrigações, até o limite de 02 (dois) dias, após será 

considerado como inexecução contratual;   

c) Multa de 10% sobre o valor total do Contrato: inexecução parcial do contrato ou 

das obrigações;  

d) Multa de 15% sobre valor total do Contrato: inexecução total do contrato ou das 

obrigações;   

e) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 

de até  

02 (dois) anos: inexecução parcial ou total do contrato ou das obrigações;  

f) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 05 anos: frustrar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, ou cometer fraude fiscal;  

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante o Município de Guaporé/RS.   

  

6.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 

descontados dos pagamentos devidos pela Administração.   

  

6.3. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente.  

  

6.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item 

6.1., caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.  

  

6.5. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

  

6.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.  
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 O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:   

a) por infração a qualquer de suas cláusulas;  

b) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou dissolução da 

Contratada;  

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévia e expressa autorização do Município;  

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;  

e) mais de 2 (duas) advertências.  

  

6.8. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO  

  

7.1. A CONTRATADA somente poderá ceder parcialmente este contrato mediante 

prévia e expressa autorização do Município.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO  

  

8.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja.  

  E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das 

partes e as testemunhas abaixo em 05 (cinco) vias de igual teor.  

  

                                                            Município de Guaporé/RS, 14 de outubro de 2019.      

 

 

 

OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A ADALBERTO JOÃO BASTIAN 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS 60.518 
 


