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TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 259/2015 

 
                                                                                                                            Termo de credenciamento 

Para a prestação de serviços de confecção próteses 

 

 Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - 

RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, com sede à Av. Alto Jacui n.º 840, neste ato pela 

Prefeita Municipal, Sr. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER , doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a KZ PROTESE DENTÁRIA - ME, inscrita no CNPJ n.º 21.054.114/0001-

94, estabelecida na Rua Duque de Caxias, n.º 1074-A, Sala A, Bairro Vila Cruzeiro, na cidade de Passo 

Fundo/RS – CEP 99.070-210, neste ato representada pelo  Sr. Marlon Roberto Konzen, inscrito no CPF 

sob o n.013.400.130-37, RG 2099373595, doravante denominada de CONTRATADA, têm justo e acordado 

este Termo de Credenciamento conforme Processo de Inexigibilidade n.º 08/2014 – Edital de 

Credenciamento 08/2014 e de conformidade com o art. 25 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR 

O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de confecção de prótese com valor previamente 

definido: 

1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE SUPERIOR E INFERIOR  

Prótese superior..................................................R$ 200,00 (duzentos reais) a unidade; 

Prótese inferior....................................................R$ 200,00 (duzentos reais) a unidade; 

Prótese parcial superior com fio de orto..............R$ 200,00 (duzentos reais) a unidade; 

Prótese parcial inferior com fio de orto................R$ 200,00 (duzentos reais) a unidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

O prazo de vigência do credenciamento será de 07 de Julho de 2015 até 06 de Julho de 2016, podendo ser 

prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência da CREDENCIADA até o limite de sessenta 

meses (art. 57, II, da Lei n.º 8.666-93). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E DO PRAZO DO PAGAMENTO 

 Os serviços contratados por este Termo serão pagos, de acordo com o número de atendimentos, tendo 

com referência os valores descritos na Cláusula Primeira e, para o pagamento, a CREDENCIADA deverá 

apresentar a nota fiscal de serviço, acompanhada das “ordens de serviço” e visada pela fiscalização do 

CREDENCIANTE, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para se efetivar 

aquele no prazo de cinco dias úteis seguintes. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 

II – A CREDENCIADA deverá manter durante a vigência deste Termo as condições de habilitação exigidas 

para a sua celebração; 

III – é de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal para a execução 

dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes 

de vínculo empregatício ou comerciais; 

IV – É vedado: 

 a) O trabalho da CREDENCIADA em dependências ou setores próprios municipais; 

 b) Não poderá fazer parte do quadro social ou de empregados da CREDENCIADA, sob pena de 

rescisão deste Termo, servidor público, contratado sob qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com 

registro oficial de candidatura a cargo do Município CREDENCIANTE; 

 c) A transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O CREDENCIANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorrentes desse Termo ficando 

a cargo da Secretaria Municipal da Saúde, onde o Gestor do contrato será o Sr. Marco Antonio da Costa e 

Fiscal a Srª Rosimar Grahl, não excluindo ou restringindo a responsabilidade da CREDENCIADA na 

prestação dos serviços, objeto desse Termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 O presente contrato será reajustado a partir de um ano com base nos índices do IPCA ou outro índice que 

venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISSÃO 

A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: 

 a) pela ocorrência de seu termo final; 

 b) por solicitação da CREDENCIADA; 

 c) por acordo entre as partes; 

 d) Unilateral, pela CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de 

condição estabelecida no edital ou Termo de Credenciamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2015/834 

10.16.10.302.0062.2080 – Manutenção da Assistência Médica e Odontológica 

4590 – FNS – Teto Financeiro 

3.3.9.0.39.50.00.00.00 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais – Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca sede do Município CREDENCIANTE para dirimir as dúvidas oriundas deste 

Termo, quando não solvidas administrativamente. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em cinco vias de igual teor e forma. 

                                                                              Não-Me-Toque, 03 de Julho de 2015. 

 

 

 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

PREFEITA MUNICIPAL                                                                                     

CREDENCIANTE 

 

 

 

KZ PROTESE DENTÁRIA –ME 

Sr. Marlon Roberto Konzen 

CREDENCIANDA                                                                                      

EXAMINADO E APROVADO: 

 

LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS    

OAB/RS 17.684     

ASSESSOR JURÍDICO    

TESTEMUNHAS: 

_____________________    

_____________________  
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