
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 
ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
HOSPITALARES LTDA – EPP, CUJO OBJETO É 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL 
AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO. 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio 
Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador 
do CPF nº 489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho cidade de Novo Xingu 
– RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – 
EPP, inscrita no CNPJ Nº 06.194.440/0001-03, com sede na Av Luiz Antonio Faedo, Nº 
1612, Bairro Industrial, no município de Francisco Beltrão - PR, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. ROMANO ANTONIO POSSATTO, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Pérola do Oeste - PR, 
portador do CPF nº 196.017.609-97, cédula de identidade n.º 3719810-2,, estabelecem o 
presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei 
nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial - n.º 009/2015, constante do 
Processo nº 234/2015 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Aquisição parcelada de Material Ambulatorial e 
Odontológico, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nos termos 
discriminados no Anexo I do Edital e presente Contrato.  
1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo nº 
234/2015, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar 
deste, no que não o contrariarem.   
1.3.  Os produtos ora adquiridos foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no art.  1º e 
parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e 
processo administrativo acima citado.  
 
Ite
m 

Descrição Produto Qtd/Un Marca Valor 
Unit. 

Valor Total. 
R$ 

04 

Agulha descartável 25 x 07 de uso 
único, estéril, atóxica e apirogênica 
embalada individualmente caixa com 
100 unidades 

30 caixas Labor 4,93 147,90 

05 
Agulha descartável 25 x 08 de uso 
único, estéril, atóxica e apirogênica 
embalada individualmente caixa com 

30 caixas Labor 4,93 119,40 



100 unidades 

08 
Álcool gel 70% antisséptico, frasco com 
5 litros 

20 
Frascos 

Ciclo 
Farma 

28,50 570,00 

15 

Equipo macrogotas de infusão 
gravitacional, entrada de ar (respiro), e 
injetor lateral, câmara flexível, tubo 150 
cmm pinça rolete, estéril, embalagem 
individual conforme ANVISA 

300 
unidades 

Labor 1,01 303,00 

16 
Fio catgut cromado 4-0, caixa com 24 
unidades com agulha pequena 

1 caixa Technofio 70,20 70,20 

17 
Fio catgut cromado 3-0, caixa com 24 
unidades com agulha 

1 caixa Technofio 70,20 70,20 

21 
Fio catgut simples 4-0, caixa com 24 
unidades com agulha pequena 

1 Caixa Technofio 69,65 69,65 

24 
Luva cirúrgica estéril, descartável, de 
látex natural, cor branca, anatômica, 
com pó bioabsorvível, número 7 

50 pares Maxitex 0,81 40,50 

30 
Luva para procedimentos, lisa, não 
estéril, com talco, em látex, descartável, 
tamanho P, caixa com 100 unidades 

180 
caixas 

Nugard 14,91 2.683,80 

33 
Cateter agulhado tipo butterfly, número 
23 

100 
unidades 

Lamedid 0,16 16,00 

36 

Seringa plástica descartável, esterilizada 
por óxido de etileno; Embalada 
individualmente em papel grau 
cirúrgico; Capacidade: 5 ml. 

1.500 
unidades 

SR 0,12 180,00 

37 

Seringa plástica descartável, esterilizada 
por óxido de etileno; Embalada 
individualmente em papel grau 
cirúrgico; Capacidade: 3 ml. 

500 
unidades 

Embramac 0,09 45,00 

50 
Escova cervical ginecológica, caixa com 
100 unidades 

20 caixas Adlin 17,53 350,60 

52 
Vaselina líquida farmacêutica, frasco 
com 1 litro 

10 frascos Vic Pharma 15,74 157,40 

58 
Sonda foley vesical, em látex 
siliconada, estéril, duas vias, número 12 

10 
unidades 

Solidor 2,05 20,50 

59 
Sonda foley vesical, em látex 
siliconada, estéril, duas vias, número 14 

10 
unidades 

Solidor 2,05 20,50 

60 
Sonda foley vesical, em látex 
siliconada, estéril, duas vias, número 16 

10 
unidades 

Solidor 2,05 20,50 

65 
Máscara cirúrgica descartável, caixa 
com 50 unidades 

02 caixas Labor 4,43 8,86 

67 
Álcool 70% p/p líquido, frasco com 1 
litro 

390 
frascos 

Everest 3,07 1.197,30 

77 
Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo 
ativo – veículo aquoso tópico, frasco 
com 1 litro 

10 frascos Vic Pharma 13,82 138,20 

78 
Sabonete líquido antisséptico 
bacteriostático, sem cheiro, frasco com 
5 litros 

10 frascos Vic Pharma 25,31 253,10 

79 Sonda uretral estéril de alivio, número 8 10 Med Sonda 0,437 4,37 



unidades 

81 
Sonda uretral estéril de alivio, número 
12 

50 
unidades 

Med Sonda 0,51 25,50 

82 
Sonda uretral estéril de alivio, número 
14 

30 
unidades 

Med Sonda 0,504 15,12 

85 

Abaixador de língua, espátula de 
madeira lisa, superfície e borda 
perfeitamente acabadas, descartável, 
espessuras e largura uniforme, medindo 
aproximadamente 14 cm de 
comprimento, 1,4 cm de largura, 0,05 
mm de espessura, caixa com 100 
unidades 

100 
caixas 

Theoto 2,576 257,60 

92 

Adesivo fotopolimerizável 20 segundos: 
composto por etanol, bis-gma, silano 
tratado com filler de silica, 2-
hidroxietilmetacrilato, glicerol1, 3 
dimetacrilato, copolimero de ácido 
acilico e ácido itacônico e dioretano 
dimetraclirato, frasco com 5,6ml (6g) 

8 frascos 3M 103,77 830,16 

95 
Agulha passa fio para aparelho 
ortodôntico, caixa com 100 unidades 

2 caixas Maquira 4,59 9,18 

97 
Agulha passa fio para aparelho 
ortodôntico, caixa com 100 unidades 

20 caixas DFL 76,21 1.524,20 

98 

Anestésico lidocaína HCI 2%, composto 
por cloridrato de lidocaína 20 mg/ml + 
epinefina 10 µg/ml, tubetes com 1,8 ml, 
caixa com 50 tubetes de vidro 

15 caixas DFL 53,80 807,00 

99 
Anestésico tópico com 20% de 
benzocaína, tubo com 12 g. Sabor tutti 
fruti e pino colada. 

10 
Frascos 

DFL 5,54 55,40 

130 

Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 02, para motor de baixa rotação, 
inoxidável, galvanizado com trava para 
adaptação no contra ângulo, 
esterilizável, com haste curta 

25 
unidades 

Jota 6,62 165,50 

131 

Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 03, para motor de baixa rotação, 
inoxidável, galvanizado com trava para 
adaptação no contra ângulo, 
esterilizável, com haste curta 

25 
unidades 

Jota 6,62 165,50 

132 

Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 04, para motor de baixa rotação, 
inoxidável, galvanizado com trava para 
adaptação no contra ângulo, 
esterilizável, com haste curta 

25 
unidades 

Jota 6,62 165,50 

133 

Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 05, para motor de baixa rotação, 
inoxidável, galvanizado com trava para 
adaptação no contra ângulo, 
esterilizável, com haste curta 

25 
unidades 

Jota 6,62 165,50 



138 Cariostático 30%, frasco com 5 ml 3 Frascos 
Biodinamic

a 
17,82 53,46 

139 

Solução antisséptica bucal sem álcool 
para bochecho composto por água, 
glycerin, polysorbate 20, gluconato de 
clorhexidina a 0,12%, aroma sodium 
saccharin, cl 42090, frasco com 250 ml 

50 
Frascos 

Colgate 18,89 944,50 

142 
Sistema de Acabamento Enhance CA 
em forma de disco, caixa com 7 
unidades 

15 caixas Dentsply 57,17 857,55 

143 
Sistema de Acabamento Enhance CA 
em forma de taça, caixa com 7 unidades 

15 caixas Dentsply 57,17 857,55 

144 
Sistema de Acabamento Enhance CA 
em forma de chama, caixa com 7 
unidades 

15 caixas Dentsply 57,17 857,55 

147 Escova de Robinson, reta, branca 
100 

Unidades 
Preven 1,01 101,00 

148 
Pastilha evidenciadora de placa 
bacteriana, a base de fucsina básica 2%, 
frasco com 120 unidades 

11 
Frascos 

Biodinamic
a 

14,58 160,38 

149 
Fio de aço inox para aparelho 
ortodôntico, número 0,60, embalagem 
com 1 metro 

2 Metros Morelli 12,15 24,30 

152 
Flúor para bochecho anticárie composto 
por fluoreto de sódio 0,2%, frasco com 
1 litro 

40 
Frascos 

Iodontosul 10,73 429,20 

159 

Kit de cimento de óxido de zinco-
eugenol, reforçado com IRM, kit com 1 
frasco de cimento em pó com 38 g + 1 
frasco de líquido com 15 ml 

1 Kit Dentsply 82,05 82,05 

166 
Manta invólucro de esterilização de 
gramatura leve 50 x 50 cm, pacote com 
500 unidades 

7 pacotes Polar fix 253,80 1.776,60 

167 
Máscara cirúrgica descartável, com 
elástico, filtro triplo, cor branca, caixa 
com 50 unidades 

50 caixas Labor 4,67 233,50 

168 
Banda matriz de aço inoxidável para 
confeccionar, 5 mm 

40 
unidades 

Preven 0,95 38,00 

173 

Óleo mineral lubrificante para 
instrumentos odontológico, para pontas 
de alta e baixa rotação, de baixa 
viscosidade, sem cfc, frasco com 200 ml 

5 frascos Preven 13,58 67,90 

176 
Cone de papel absorvente 15/40 curta, 
caixa com 120 unidades 

3 caixas Injecta 14,04 42,12 

177 
Bobina de Papel Grau Cirúrgico  80 
mm, rolo com 100 metros 

5 rolos Esterilcare 29,67 148,35 

179 
Pasta de hidróxido de cálcio com 
paramonoclorofenol canforado para uso 
endodôntico PMCC, frasco com 8 ml 

4 frascos SSWhite 42,39 169,56 

180 
Pontas avulsas para aplicação de 
materiais dentários sistema centrix, LV-

10 caixas DFL 46,04 460,60 



311884, cor laranja, caixa com 20 
pontas 

182 

Resina fotopolimerizável Z250, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
A2, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

8 
bisnagas 

3M 54,42 435,20 

183 

Resina fotopolimerizável Z250, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
A3, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

8 
bisnagas 

3M 54,42 544,20 

185 

Resina fotopolimerizável Z250, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
B1, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

5 
bisnagas 

3M 54,42 272,10 

186 

Resina fotopolimerizável Z250, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
B2, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

10 
bisnagas 

3M 54,42 544,20 

187 

Resina fotopolimerizável Z250, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
B3, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

12 
bisnagas 

3M 54,42 653,04 

188 

Resina fotopolimerizável Z100, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
Insisal, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

5 
bisnagas 

3M 54,42 188,50 

190 

Resina fotopolimerizável Z250, 
composta por óxido de aluminio, silica, 
óxido de zicorbina, bis-ema, udma, cor 
Insisal, com 20 segundo de 
fotopolimerização, bisnaga com 4 g 

5 
bisnagas 

3M 53,80 269,00 

197 Triclesol formalina, frasco com 10 ml 5 fracos Iodontosul 4,68 23,40 
 TOTAL GERAL R$ 20.906,91 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

2.1. A entrega dos materiais ambulatoriais e odontológicos será parcelada, conforme a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
2.2 A solicitação dos materiais será feita pelo Setor de Compras, devendo a entrega do 
referido objeto, ser junto a Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, situada na 
Avenida Emilio Knaak, 1160 – Novo Xingu– RS. 
2.3 A prazo da entrega deverá ser de no máximo 5 (cinco) dias úteis do recebimento da Nota 
de Empenho ou Ordem de Fornecimento.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



3.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação  
3.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
3.2.1 Atender prontamente às requisições do Município de Novo Xingu no fornecimento de 
materiais de consumo nas quantidades e especificações do edital, a partir da solicitação do 
Setor de Compras.  
3.2.2 Os materiais a serem fornecidos deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses da data 
de entrega.   
3.2.3 Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em conformidade com as 
especificações da nota de empenho.   
3.2.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo Xingu- RS ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   
3.2.5 Caso os Medicamentos não forem consumidos dentro do prazo de validade o fornecedor 
deverá providenciar a substituição do mesmo medicamento por outro dentro do prazo de 
validade. 
3.2.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização do Município de Novo Xingu- RS. 
3.2.7 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação qualificação 
exigidas no e presente contrato.   
3.2.8 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.   
3.2.9 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer problema apresentado 
nos produtos.  
3.2.10 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e 
seguro quando da entrega dos materiais.   
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1 Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
norma legal, direta e indiretamente aplicável ao contrato.  
4.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações.  
4.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os materiais 
farmacológicos; 
4.4 Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor mensal, através de Ordem Bancária, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis após a 
emissão da Nota Fiscal.  
4.5 Acompanhar, controlar e avaliar a entrega dos medicamentos, através da unidade 
responsável por esta atribuição.  
4.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação.  
 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 



5.1 Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 
CONTRATADA e aprovados pelo servidor responsável pelo recebimento de tais produtos, 
respeitada a rigorosa correspondência com o Edital.  
5.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos 
produtos, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias 
ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução;  

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que designará servidor 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato. 
6.2 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos 
produtos.  
6.3 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

7.1. Pela aquisição dos objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
o VALOR TOTAL GERAL de R$ 20.906,91 (vinte mil novecentos e seis reais com noventa e 
um centavos). 
7.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 
demais encargos fiscais e trabalhistas.  
7.3. Os produtos ofertados deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de 
qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial – ANVISA, MS, ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor).  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional programática: 

0501 – Secretaria Municipal de Saúde 
2004 – Manutenção Geral das Atividades de Saúde 
3390.30 – Material de Consumo 
2013 – Incentivo Atenção Básica 
3390.30 – Material de Consumo 
2018 – PAB – Fixo 
3390.30 – Material de Consumo 
2053 – PMAQ 
3390.30 – Material de Consumo 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a forma de entrega.   
9.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados.  
9.3 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento.  



9.4 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir do atesto da Nota Fiscal pelo 
Responsável do Recebimento, Coordenador de Saúde e Secretária da Fazenda, em conjunto, 
mediante depósito em conta bancária da contratada.  
9.5 O produto entregue no deverá ser rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, 
sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a 
respectiva regularização.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
10.1. A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término em 12 meses, 
podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município 
de Novo Xingu- RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes;  
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 
DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.   
12.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 
10% (dez por cento) do valor inadimplido.  
12.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 
no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  
12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
13.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  



13.2.2.  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
13.2.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
13.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
13.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que 
a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

14.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  
14.1.1.   Nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  
14.1.2.   Nos preceitos de direito público;  
14.1.3.  Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Constantina – RS 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

 
Novo Xingu – RS, 25 de maio de 2015.  

 
 
 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

ROMANO ANTONIO POSSATTO 
ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – 

EPP 
CONTRATADA 

   
 
 
Testemunhas: 
 
_____________________________  ______________________________ 


