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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BENEDITINOS _ PI
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coNrRRraçÃo DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAI-
INS'IRUMENTAL CIRURGICO PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
SECRETARIA ML]NICIPAL DE SAUDE DO
trruNtcÍpto DE BENEDrrrNos, ESTADo Do
plnuÍ, QUE ENTRE SI CELEBRAN,Í A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS PI

E A EMPRESA: D R C COMERCIO LTDA, CNPJ:
04.6sr.057/000r-0 r, BASEADo NAS DISposrÇôES
CONSTANTES DO ATO ATJTORIZATIVO DA
CONTRATAÇÃO QUE SE ENCONTRA AUTLIADO
NO PROCESSO ADMINISI'RATIVO
SUPRAI\,IENCIONADO. E FUNDAMENTADO NA
LEr 8.666/93 cUJAS DrsposrÇÕEs eASSAM A
SER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
croNTRATo, eue vrcoRARÁ NA FoRMA E

CONDIÇÔES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

Pelo Prescnte instrumento e na melhor ltrrma de direito. A PRE,FEII-URA MUNICIPAL DE
IIENITDI'IINOS. Estado do PiaLrí. doravante denominado simplesmente CONTRÁTAIIII:, pessoa
jLrrídica dc direito público interno. C.N.P.J. n'. 06.-554.77810001-29, com sede na Rua Floriano
Peixolo^ 270 - Centro - Beneditinos, Estado do Piauí, aqui representado pela Chefe do Poder
E,recutivo Municipal. o Sr. JUI,LYVAN MENDES DE MESQUITA. brasileiro. solteiro. RG rr"

2.'+37.808-SSP-PI e CPF N'. 022.624.543-88, e do outlo lado. a Empresa D R C COMERCIO
t,'IDA, aqui denominada CONTRATADA. C.N.P.J. N'CNP.I: 04.651.057/0001-01, conr enclereço
à Av. Odilon Araujo, n'940, CEP:64.017-901, Bairro Piçarra. Cidade de Teresina. Estado do Piauí,
por seu representante legal inÍl'a subscrito, mediante as condiçôes ajustadas nas cláusulas seguintcs,
CELEIIRAM. com fundarrerlto rra Lei 8.666193 e Legislação pertinente. o presente CONTRATO
Dtj FORNT'ICIIUENTO, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento de
material instrumental cirúrgico para atendimento das necessidades cla Secretaria Murricipal de

Saúde do rnunicípio de Beneditinos. Eslado do Piauí, conÍbrme anexo da Dispensa acima
mencionada e de acordo coln a rrecessidade da adrrrirristração durante a vigência do presente
colrtrat0.

PARÁGRAFO TJNICO - Nenhuma alteração. modiÍicaçào. acréscimo ou decréscimo, variação.
aurrento ou dirninuiçào de qLrantidade ou de valores. ou das especiÍicações e disposições contratuais
poderá ocorrer. salvo quando e segundo a ltrrma e as condições previstas na Lei n" 8.666/93 de
2 1.06. | 993 e suas alterações posteriores e no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LBGAL - Este contrato originou-se nos tennos
e conclições do Processo de Dispensa de t.icitação n" 005/2018, cujo resultado Íbi homologado em
2710812018. pelo Pref'eito Municipal. cont'onne parecer da Clomissão Permanente de Licitações.
subrnetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n' 8.666193 e suas alterações posteriores
às Clláusulas e condiçÕes aqr"ri estabelecidas.
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cLÁusuLA TERCEIRA - DA DorAÇÃo, Do vALoR E Do rAGAMENTo - A despesa

decorrente do presente Contrato correrá à conta de recursos financeiros provenientes do orçamento
de 201 8. tendo como Fonte de Recursos: PAB, F-US, COFINANCIAMENTO, FMS, FPM, ICMS.
LiNIDADE DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. RECTEITAS PROPRIAS e outras Íbntes de

recLrrsos destinados à saúrde municipal, tendo como valor previsto R$ 17.128,32 (Dezessete Mil,
cento e vinte e oito reais e trinta e dois centavos). condicionado à eÍ-etiva necessidade da

adnr i nistraçào municipal contratante.

P.4RÁGfu4FO PRIMEIRO * A CONTRÁTÁNT'E pagará à COI{TRATÁDÁ. pelo fornecimento do
obieto. os preços integrantes da Proposta Apresentada em Anexo. A CONTRATADA deverá
Íbrnecer o objeto no Município de Beneditinos, de acordo com o previsto nos incisos I e II. art. 73,

da Lei 8.666193.

PÁR/\GRAFO SEGLII{DO - O pagamento será efetuado em uma única parcela conÍbrme
f-ornecimento do objeto no prazo de até noventa (90) dias. até o patamar quantitativo limite
estipulado nesta Dispensa e na Ordem de Fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal e

emissão de Recibo para posterior pagamento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRÂZOS - O prazo do contrato será de até 3l de Dezembro de

2018. contados a paftir da data de assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado.
rnediante termo aclitivo acordado previamente pelas partes.

CLÁUSULA QTIINTA _ DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE _
Constituenr direitos e prerrogativas do CONTRÁTAIi7E. além dos previstos em outras leis. os

constantes cla L.ei n'8.666 de 21.06.93. e suas alterações posteriores. que o CONTRATADO aceita
e a eles se subrnete.

cLÁusuLA sExrA - DAS OBRIGAÇOES Do CoNTRATADO - Além do previsro rra

f)ispensa de I-icitação n" 05/2018. constituern-se em obrigações do CONTRATADO:

I - Curnprir fielmente o objeto contratado conlorme as especificações e prazos estipulados.
II - Responder às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE,, bem
assirn as da autoridade superior.
lll-Cumprir efazer cumprirtodas as nonnas oficiais editaclas pelo Governo Federal.
lV - Observar. na execução do objeto deste'Contrato, todas as norrtas, métodos e especificações,
estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Beneditinos * PI.

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADE AO CONTRATADO - Poderão ser aplicadas as

penalidades expressamente prevista na Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores. e as

especiÍicadas rra referida Dispensa de l-icitação n'005/2018 que ensejou o presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RBSCISÃO Do C0NTRATO - o presente Conrrato poderá ser
rescindido nos casos e na forma prevista na I ei n" 8.666193 e suzls alterações posteriores, e rro

especiÍicado na Dispensa de Licitação n" 005i201 8.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZ^Ç^O - A Prefeiturafrscalizará a execução do conrrato, e a
sua qualidade. diretamente através da Secretaria Municipal de Adrninistração. se assim entender.
tarnbem atraves de supervisão contratada, podendo. outrossir.n não aceitar os que estiverem em
desconÍbrmidade corn as normas e os padrões normais.
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ct Áusula DECIMA - DISposIÇôns ptt,rats
a) Fazem parle integrante deste Termo de Contrato, este Processo de Dispensa de Licitação no

005/201 8 e Proposta em anexo no Processo de Dispensa que deu origem a este Contrato.
b) Os casos omissos serão resolvidos como prescreve a Lei no 8.666193.
c) A qualquer tempo as partes poderão de comum acordo, celebrar termos aditivos ao presente

Contrato. objetivando resolver na esfera administrativa os casos omissos ou questões

suscitadas durante a vigêrrcia do mesmo, na forma da Lei n" 8.883/94.
d) As pares elegem, de conrum acordo, com renúncia a qualquer outro, por rnais privilegiado

que se'ia o dornicílio legal da Cidade de Altos - PI. em cujo Foro serão dirirnidas as

questões do presente contrato.

E. por assirn estarcrn justas e aceftadas as partes, por seus Representantes Legais. Ílrmam o
presente lnstrumento juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas, assinado ern 03 (três)
vias de igual teor.

PI. 27 de Agosto de 201 8.

Jullyvan de r"rita

I,TDA
CNPJ: 04.65 1.057/0001 -0 I

Empresa vencedora

].ESTEMUNHA:
C.P.F. n'

-ft:STEMLJNHA

C.P.F. n"


