PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000
CNPJ nº 25.209.156/0001-08
Email: prefpedras@yahoo.com.br - Tel.: (038) 3622-4140
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO Nº 050/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
O Município de Pedras de Maria da Cruz, Estado de Minas Gerais, através da Prefeitura
Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 25.209.156/0001-08,
localizada na Praça Ernani Pereira, 291, Bairro Centro, Pedras de Maria da Cruz, MG,
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Rodrigo Alexandre Fernandes, casado, inscrito no CPF
sob o nº 062.417.776-96, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa individual,
MAURICEIA MARIA DE ANDRADE, inscrita no CNPJ nº 05.003.914/0001-20, situado à Travessa
Padre Henrique nº 50, centro da Cidade de Januaria-MG, neste ato representada, por sua titular a
Sra. Mauriceia Maria de Andrade, portadora do documento de identidade nº 3712735 SSPMG, e
CPF sob nº 478.120.796/00, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital de
Credenciamento nº 001/2021, do Processo Administrativo nº 065/2021 e disposições da Lei nº
8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS:
1.1 O presente contrato decorre do Processo Administrativo nº 065/2021, Credenciamento nº
001/2021, nos termos do artigo 25, “caput”, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e se
regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como, da legislação
específica que rege a matéria.
1.2 A contratada declara que aceita prestar os serviços, objeto deste contrato com observância
das normas estabelecidas neste instrumento, assim como, na respectiva legislação, suas
regulamentações, disposições, as normas e instruções baixadas pela Secretaria Municipal de
Saúde, obedecendo ainda, as eventuais alterações que venham a ser introduzidas nessas normas
e as instruções supervenientes, que se presumirão conhecidas pela Contratada, quando
publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pedras de Maria da Cruz, ou comunicadas
mediante correspondência expedida sob-registro postal ou protocolo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO
2. Constitui objeto desta Licitação, Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem
próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo
ao valor, especificações e condições estabelecidas neste instrumento.
2.1 - Os serviços serão prestados nas dependências da empresa Contratada mediante “guia de
encaminhamento”, “requisição” ou “autorização” especifica emitida por escrito pela Secretaria
Municipal de Saúde.
2.2 – A empresa credenciada deverá participar, sempre que possível, das campanhas
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Pedras de Maria da Cruz, permitindo a
fixação de cartazes e distribuição de panfletos aos usuários dentro do estabelecimento
credenciado;
2.3 – O credenciado deverá desenvolver e/ou adotar protocolos de atendimento, garantindo ao
usuário acessibilidade ao serviço e um acolhimento humanizado, com vistas à melhoria da
resolubilidade do tratamento, devendo obedecer a todas as instruções e protocolos de regulação
e/ou acesso implantados pela Secretaria Municipal de Saúde.
2.4 – O credenciado deverá garantir o atendimento diário aos serviços autorizados pela Secretaria
Municipal de Saúde, consoante ao quantitativo físico e financeiro, estabelecido em contrato;
2.5 – Garantir quantidade mínima, bem como, a manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos, segundo a legislação vigente, necessários à realização dos procedimentos, assim
como, dotar de profissionais técnicos devidamente capacitados e qualificados, necessários ao
acolhimento e realização do(s) procedimento(s), autorizado(s), zelando sempre pela qualidade do
procedimento;
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2.6 - Os funcionários do estabelecimento deverão estar devidamente uniformizados e
paramentados para facilitar a identificação para o usuário, bem como, provê-lo de informações
básicas referentes ao serviço a ser prestado.
2.7 – A empresa credenciada deverá entregar os documentos referentes ao faturamento mensal,
segundo datas estipuladas abaixo:
2.7.1 - Entrega da produção/relatório final: Último dia útil do mês em que os serviços foram
prestados.
2.7.2 - Entrega da Nota Fiscal: a partir do dia 10 do mês subsequente ao dos serviços realizados,
ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde que dará o aceite e liberará para o
pagamento.
2.8 - Seguir os critérios adotados para apresentação de produção, definidos pela SMS.
2.9. Etapas mínimas a serem cumpridas pela empresa para confecção das próteses
odontológicas Confecção de próteses totais compreendendo as etapas relacionadas a
seguir:
2.9.1. ETAPA CLÍNICA
a) Avaliação Clínica Bucal
b) Moldagem inicial
c) Confecção de modelo de estudo
d) Prova de Dentes
e) Instalação da prótese
f) Ajuste Oclusal
g) Reajustes e Correções
2.9.2. ETAPA LABORATORIAL
a) Montagem de Dentes
b) Etapa de Prensagem
c) Etapa de Acabamento da Prótese
d) Etapa de Polimento da Prótese
e) Etapa de Controle de Qualidade
2.10. Confecção de próteses parciais, compreendendo minimamente as etapas
relacionadas a seguir:
2.10.1. ETAPA CLÍNICA
Avaliação Clínica Bucal
a) Moldagem inicial
b) Confecção de modelo de estudo
c) Prova da Estrutura Metálica
d) Instalação da prótese
e) Ajuste Oclusal
f) Reajustes e Correções
2.10.2. ETAPA LABORATORIAL
a) Montagem de Dentes
b) Etapa de Prensagem
c) Etapa de Acabamento da Prótese
d) Etapa de Polimento da Prótese
e) Etapa de Controle de Qualidade
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ETAPA CLÍNICA: As fases da etapa clínica somente poderão ser realizadas pelo Cirurgião
Dentista com o suporte de Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares
de Prótese Dentária fornecidos pela empresa contratada e devidamente registrados junto ao
Conselho Regional de Odontologia – CRO. Todas as atividades realizadas pelos auxiliares
deverão ser diretamente supervisionadas pelo Cirurgião Dentista da empresa contratada.
ETAPA LABORATORIAL: As fases da etapa laboratorial somente poderão ser realizadas pelo
Técnico em Prótese Dentária e/ou Cirurgião Dentista Protesista com o suporte de Auxiliares de
Prótese Dentária fornecidos pela empresa contratada e devidamente registrados junto ao
Conselho Regional de Odontologia – CRO.
Observação: A fase relativa à prova de estrutura metálica deverá ser testada diretamente no
paciente, na unidade de saúde do município. Somente após esta fase poderá ser realizada à
fase de confecção da prótese.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
3.1 –O prazo para a duração do contrato de prestação dos serviços aqui descritos, até 31/12/2021
(doze)meses corridos, contados da assinatura do contrato, podendo ser este prazo prorrogado de
conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
3.2 - O prazo estabelecido para a entrega dos serviços entre as etapas laboratoriais será de 05
(cinco) dias úteis.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
4.1. A Contratada apresentará, mensalmente, a fatura correspondente aos serviços prestados no
mês anterior, juntamente com as “guias de encaminhamento”, “requisições” ou “autorizações”
emitidas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, que processará o pagamento
pelos serviços de cada prótese de conformidade com o valor estabelecido neste instrumento. 4.2.
O pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, através do controle das
requisições e ou autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.3. Para efetivação do recebimento, deverá ser observado o calendário definido pela
Administração Municipal, como sendo os dias 05 (cinco), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) de cada
mês, como as datas previstas para a liberação dos créditos aos fornecedores, ou no primeiro dia
útil posterior a estas datas, observando-se o prazo de até 30(trinta) dias, mediante apresentação
da respectiva Nota Fiscal, com o aceite da Secretaria Municipal Requisitante.
4.3.1 - em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1 Os recursos orçamentários, necessários à execução do contrato decorrente deste processo
licitatório, serão aqueles provenientes do orçamento do município, por conta da rubrica
orçamentaria: 13.01.02.10.301.0014.2100 – 33903900 ficha 852 - fonte 159.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR:
6.1 O valor estimado para o presente contrato no período de sua vigência é de R$ 90.000,00
(noventa mil reais), referente aos seguintes procedimentos:
ITEM

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

V. UNIT. V. TOTAL
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01

156

UNID

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE
PROTESE TOTAL REMOVÍVEL MANDIBULAR –
CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA mucosuportada, indicada para reabilitar pacientes
totalmente desdentados na mandíbula. Estas Próteses
Odontológicas deverão ser confeccionadas com
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases
individualizadas confeccionadas em resina acrílica
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de
gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos
pacientes.

150,00

23.400,00

02

156

UNID

150,00

23.400,00

03

144

UNID

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE
PROTESE TOTAL REMOVÍVEL MAXILAR CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA mucosuportada,
indicada para reabilitar pacientes totalmente
desdentados na maxila. Estas Próteses Odontológicas
deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de
resina acrílica, unidos a bases individualizadas
confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável,
obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que
reproduz os rebordos residuais dos pacientes.
MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE
PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL –
CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA
muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes
parcialmente desdentados na mandibula. Estas
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas
com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a
bases individualizadas confeccionadas em resina
acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de
modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos
residuais dos pacientes.

04

144

UNID

Removível
MOLDAGEM,
CONFECÇÃO
E
ADAPTAÇÃO DE PROTESE PARCIAL MAXILAR
REMOVÍVEL – CONFECCIONADAS
DE
ACORDO COM AS NORMAS DA
VIGILANCIA SANITÁRIA muco-suportada, indicada
para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na
maxila. Estas Próteses Odontológicas deverão ser
confeccionadas com
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases
individualizadas confeccionadas em resina acrílica
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de
gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos
pacientes.

150,00

150,00

21.600,00

21.600,00

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1. Garantia da integridade física dos pacientes durante o procedimento, protegendo-os de
situações de risco;
7.2. Igualdade de tratamento sem quaisquer discriminações;
7.3. Observar e garantir as questões de sigilo profissional;
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7.4. Utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos adequados, de maneira adequada;
7.5. Laboratório deverá dispor de áreas, instalações e equipamentos necessários, suficientes e
adequados para a realização dos serviços contratados, respeitados os aspectos normativos de
operacionalidade aplicáveis e previstos nos instrumentos normativos do Ministério da Saúde.
7.6. Comunicar à Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz toda e qualquer alteração de
dados cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração(ões) cadastral(is) no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), nos casos em que for necessário;
7.7. Atender, durante a vigência do contrato, às necessidades de próteses dentárias dos município
beneficiário, desde que respeitada a sua capacidade operacional e a cota anual preestabelecida;
7.8. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à
execução do Contrato;
7.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Contratante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o prestador, na
pessoa de prepostos ou estranhos;
7.10. Apresentar sempre que solicitado pela Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz,
comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;
7.11. Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e peças de seu estabelecimento até o local
determinado ou deste até o seu estabelecimento;
7.12. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer próteses
odontológicas, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou dos
materiais empregados, dentro do período de garantia, sem ônus adicional para a Contratante,
conforme prazos definidos;
7.13. Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas técnicas
e de biossegurança;
7.14. Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das próteses
odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar indisponibilidade
dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas;
7.15. Permitir o acesso de quaisquer funcionários e outros profissionais, eventual ou permanente
designados pela Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz, para supervisionar e/ou
acompanhar a execução dos serviços;
7.16. Respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, quando esse
solicitar correções de defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa do processo;
7.17. O responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, será o responsável pela aprovação
da prótese, sendo o laudo deste indispensável para aprovação e pagamento à contratada.
7.18. Promover a imediata correção e/ou substituição da prótese, sem qualquer custo para a
administração em caso de não adaptação da forma correta na cavidade oral do paciente, de
acordo com o laudo do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município.
7.19. Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários;
7.20. Cumprir as normas definidas pelo Contratante quanto ao fluxo de atendimento, prazos de
entrega e de garantia e outros procedimentos necessários para o atendimento aos usuários do
SUS.
7.21. Encaminhar mensalmente para a Secretaria Municipal de Pedras de Maria da Cruz, a
relação nominal dos pacientes atendidos contendo o tipo de prótese confeccionada por paciente,
bem como relação com assinatura dos pacientes que forem contemplados com as próteses
dentárias e demais informações que forem necessárias.
7.22. Ofertar todo material para realização das etapas: Moldagem, Plano de Orientação,
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Confecção das Próteses, Consertos e Ajustes sem nenhum custo adicional para o município de
Pedras de Maria da Cruz.
7.23. As etapas de Moldagem, Plano de Orientação, Instalação das Próteses nos Pacientes,
Consertos e Ajustes deverão ser realizadas diretamente no município de Pedras de Maria da
Cruz, cuja mão de obra será de total responsabilidade da contratada.
7.24. Oferecer garantia total de 06 (seis) meses sobre todas as próteses dentárias entregues aos
pacientes do município de Pedras de Maria da Cruz.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são
obrigações da Contratante:
8.1.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a
entrega de Nota Fiscal.
8.1.2 Fiscalizar a execução do contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:
9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
Contratada, ficando à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades: 9.1.1
Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
9.1.2 Multas;
9.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização
Contratante por perdas e danos; Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura
Municipal de Pedras de Maria da Cruz, pelo período de até (02) dois anos.
9.1.4 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;
9.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso na prestação dos serviços.
9.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.
9.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo coma gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contada da intimação do ato.
9.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser aplicada também àqueles que fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
10.1 - A Prefeitura poderá fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento deste contrato, inclusive verificando a procedência dos procedimentos declarados
com a efetiva realização dos serviços contratados, e a observância aos termos deste instrumento
e seus anexos.
10.2 - O direito de fiscalizar a prestação dos serviços oferecida aos usuários garantido nesta
Cláusula, se estende aos membros do Conselho Municipal de Saúde, nos termos em que dispuser
Resolução específica desse Colegiado.
10.2.1 - A Contratada proporcionará todas as facilidades necessárias ao pessoal que a Prefeitura
designar para exercer ação fiscalizadora que lhe é facultada. Iguais facilidades serão
proporcionadas ao membro do Conselho Municipal de Saúde de Pedras de Maria da Cruz.
10.3 - A fiscalização de trata esta Cláusula terá por objeto, notadamente, as condições para
prestações de serviços bem como o controle “a posteriori“ da assistência prestada, cabendo
exclusivamente à Contratada integral responsabilidade e eficiência técnica da prestação
assistencial e fornecimentos realizados; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando
exercida, não elidirá nem reduzirá a responsabilidade da Contratada, de sua administração e
prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja
eventual ocorrência não implicará jamais co- responsabilidade da Prefeitura.
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10.4 - A Prefeitura reserva-se o direito de exercer controle sobre o movimento dos atendimentos
objetivando evitar que as despesas resultantes ultrapassem os limites orçamentários, ou que
ocorra demora na liberação do(s) pagamento(s) da(s) fatura(s) da Contratada que tenha(m) sido
aprovada(s).
10.5 - A Prefeitura se reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, avocar a si
a prestação da assistência ao paciente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
11.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
11.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos;
11.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
11.1.3. A paralisação do objeto do presente contrato sem nenhuma justificativa;
11.1.4. A subcontratação do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não previstas no edital e
no contrato, sem autorização da fiscalização da Prefeitura;
11.1.5. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
11.1.6. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
11.1.7. A dissolução da sociedade;
11.1.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
11.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
11.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
11.2 - A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir o presente contrato, nos termos da Lei Federal
nº. 8.666/93, amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência da
Administração.
11.3. No caso de rescisão sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido:
11.3.1. A supressão, por parte da CONTRATANTE, da prestação dos serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido.
11.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior
a 120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas, até que seja normalizada a situação;
11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, graves perturbações da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada, por escrito, à CONTRATANTE;
11.4 - A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos, acarreta a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
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CNPJ nº 25.209.156/0001-08
Email: prefpedras@yahoo.com.br - Tel.: (038) 3622-4140
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS

12.1 - O presente Contrato de Adesão é celebrado com inexigibilidade de licitação, nos termos do
artigo25, “caput”, da Lei Federal 8.666, 21 de junho de 1993, fazendo parte integrante deste
contrato o edital e todos os seus anexos.
12.2 - As alterações necessárias ao presente contrato serão formalizadas por intermédio de
Termos Aditivos, nos termos do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
12.3 - A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e
para os efeitos do artigo 64 da Lei nº. 8.666/93, para firmar o contrato, em até 10(dez) dias úteis,
contados da data em que for convocada;
12.4 - Na hipótese da adjudicatária se recusar injustificadamente a assinar o presente termo,
poderá ser caracterizado como inadimplência, sujeitando a Contratada às penalidades previstas
na cláusula nona.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:
13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Januária/MG, em renúncia a qualquer outro, para dirimir
questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato.
13.2 - E, por assim haverem ajustado, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor, juntamente com as duas testemunhas que comparecem ao ato.

Pedras de Maria da Cruz-MG 05 de outubro de 2021.

_________________________
Rodrigo Alexandre Fernandes
Prefeito Municipal

______________________________
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