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11'!'• Estagauí 

Prefeitura Municipal de M.anoel Emídio 
Praça São F-élix, nº 11 - Bairro Centro - CBP: 64.875-000 

CNPJ: nª06.554.125/0001--40-licitgçgo.m emid1o@hotmai com 

CONTRATO N"033/'2019 

CONTRATO QUE ENTRE sr CELEBRAM o MUNICÍPIO 
DE MANOE:L elllDIO--PI, li!. A EMPRESA SÃO l!IARCOS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES E ODDNTOLÕGICA LTOkEPP, PARA 
CONTRATAÇÃO De EIIIPRESA PAIIA AQUISIÇÃO DE 
MEDICMIENTOS E IIATSUAIS HOSPITALARES E 
ODONTOLÔ.GICOS PARA A 5eCRETARIA IIIIUN_ICIPAL 
DESAÜ.DE. 

At:t$ 12 (i:10>:a dias) da mê• de aatembro do ano ele dois mll e dRenow, ele um t.do, o MU.NlcfPIO 
oe. MANOEL EMIDIO/PI, pa&- Jurldlca elll elh~ p0bli00 kltamo, com sacie na P1'áÇã São Félti<, N": 11 -
CeriClo, MANOEL EMID!O-PI, -cl- denomklada CONTRATANTE, ri.la alO 1e9resenla:UI pela Sr. 
Prefeilo Municipal Antonio Sobrlr>ho da Silva,, l)0l1lldor da Certeira ele ICleritlclade RG, n•: 860. 780 SSP/PI e 
lnacrila oo CPF aob O n"Z!7,0156,7sa-87, e -ele outro Mdo à Ernpn,s,a SAO MARCOS DISTRIBUIOORA DE 
MEOICANl:NTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT!..ARES E ODOHTOLÕGICOS LTOA-a'P, 
inBcrila no ONPJ/MF ""b o n• 03.8$4.983/0001•7'4. com Endereço Rua AYellno Fr.llU, .o4S8 - centro - S1o 
Rlmundo Nona lo - PI • neste ato representado por aeu s6clo admínirbad,,r o senhor CAUXTO 0A SILVEIRA 
DIAS, CPF:341..283-683-$3 eRG N": 94& 101 SSP.PI, resk!Mta é dOmlCllad0 r,a cid-de SÃO RAIMUNDO 
NONATO-PI. é Ru11 frlln,::i,çoR,lbelrode,Castro, SN . Ccm!ro, doravantadenomlnadaCONTAATADA. m. _.,_justo e avençaoo o oell!branl, por faça do _pn,menle instrumenlD, e em conformidade ecrn o dlsposl0 no 
8111(10 61 , da Lei n.• 8,8681113, CONTR.ATAÇÃO DE EMPRl:SA PARA AQUISIÇÃO OE MEDICAIIENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES E OCONTOLÔGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL De 8AÜDe E 
HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE OE MANOE:L EMÍDIO.f'l. De ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÔ5S CON.STANTE DO TERMO DE REFERÊJ,ICIA E 0A PROPOSTA 0A CONTRATADA, 
[NTEGRANTES 00 PROCEOIMENTO UCITATÔRlO EM EPlGRAFE, CONFORME ESTABE:LECIDO NO 
PREGÃO PRES~ N" 010/201ij PMTN'l e p1008àO aclminl&1nllivo ,.- 01or.!019; cbaa!Wdaa ,_ 
d1spos/Ç)Ocs da Lal n" 1Q.52.0, de 17 da julho da 2002, pu~ no 0 ,0 .U de 18 de j\j!ao do 2002, e lller,lçOeo 
paatat1ores; palas Decretn$ ri' 3.5~. "ª 08/08/2000, publieado no O.O.LI. de O!ll08/2000, ti" 3.69'3, de 
20N2/2000 • n,• 3,784, da 06/04/2001, Lel Cómplementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
~larlam .... 1111 pela lei n.• S.688193, de 21/06193, maclanle as segUhtas ctéliWlas e ~ 

CLÁUSULA PRftEJBA PP QBJE;TQ 

1.2 A CONTRATAM llc:e obrfi;ladà a ac-. nu m"""1BS oondlr;ões conn1U11is os a:résc:fmos ou 
111.l~ que 50 _,,m no olljBlo oon- _.. 25% (- e cinco por cenlD) do VBbr Inicial 
ai-, noa larmo■ doarllgol>S, § 1•, da !.61 Fécleml n.• !l666/93esu~~ ~aro.. 

F!artgl'lfo Onlco - A CONTRATADA""""""" os !omeclmenlOs tfgOr'OAmenta da acordo com°" 
1effnol -•contnllc e ck>cun- dele integtar'l1i>s, 

CLÁUSULA §EGUNPA- Do FóRNEÇIIIENTQ 

2.1 o romec:fmonti;, obleeo do presemx, Termo de Re'.larência, daYer90 OCQtl'ef de aeorco com 
áll IKlli::llaçõaa l,:,lt,:,e pelo ffltl'li::l,pio, cujo pn,cedlmart,O se d8t$ .e,P06 • ª";""b.,"' do notrumento 
con!ratual, GOnlOfffle unidade Alqulsllanla 

2.:l o· objel!> •ará fumecido pela contratacla, sanpn, d11 IICDtda com 11 """""~lida d!, 
Admnialnçlo, 

2 ~3 O fomadmento •omentQc pod ~ $.9r n;t;;a.llzado m odlãnb!t .ap~&rentaÇAO -da Ordem de 
Fomacmle.nto e reepacUva NoUl de Empcn·ho, omltklo pcl;i ~ut.Qrkhiidl:! superior ou reaponaével por 
e l& d&ilignado. noa tetmo■ da Let 

2.4 o otij,eto devera .ser entregue no momento csa apresentação da Ordcrn do Forríí)(imento 
., ,__ Nata,d,. Empenho. 

2.IS ~$ldõrarn-50 àóelf:M e a,provacios oe romeclmentoa que, no prazo d& aot (11 (vm) dl;I 
lldl, cont:Jdo$ do n,c;eblmento• prov1sóflo e da entrega da fatura. ctua nao ae;am contQ:&;\ados, pejil 
CONTRATANTE. v,pó, ,8. cm~ dQ Ordcim de- Fornt!Glmentc e Notõ d8 Ernponho. Firmado pela 
autoridada N!lspon11âvet 

2.e Pot oca.8110 IS& e·ntrega, o rorneoedOr crevera OOlher comproY.ante de enb-o~ oon~do 
data. o noJMt~ o ça.rgo v e a;,í'1.:irtu r-1 ,çm itidO$ p,:l;i Ai;trnlnlt,'~ responsavet designado na 
,..,pec11va n,qulolçllo de rcmeclmemo. 

2.7 A CONTRATADA comprom81er.--LI e dar 10181 garantia CIU..,lo é q...,fldgdo d<> l)t,jQ\ó 
10m..,;c1o. 

CLÁUSULA TERCEIRA REC~IMENTO DOS MATERlAfS 

3, 1 O recablmento dN- P8-Nll9CQ i'içtJré • Ç',i!.lrgQ d~ Sççn;:tiuf;p munlclpDI de SaôdC!, .atra'lh!la. 
dO seu, representante •OU ■ervldOr por ete e1os:1gnaoo~ nos termos Go ArtJgo 61 <lã Lof ...- 8..G66193. euJa 
e.ntreg.a ,ocorr ria no111 rea:p,ecttvoa pnldloa, e,p61, vertneaç.Ao da ccntormkl:uido dtllõ rnnm01, c;.om as 
e:a,pecmcaçoea e quanUCIBdea, no n.ora:rto de OB:30 l'\8. a.1 11 :so ha e daa 1◄:30 hs: és 11:30 h.5. 

OLÁUSl.16A QUAfilA- po YAJ.98 po CONTRATO C: FORMA pe PAGAMENTO 

4 .1 o Vbi:::u' Qi'°bl!lil do pt~nb!i CONTRA TO 6 d6 at6 RI 5BB~soo.oo (q.uinlMnto• e oitenta• oit o m'lt 
• otto,;o11to. ·rvalw)~ p.&ra todo o i;,cr1odo d~ s 1,1a vig:enetii~ c.QrtfQrrne· va\Off!s da .ala da regi:!ltro di8t 
pr9çoe o, d.a s,roposta vencedOra 

•~2 o pagamen.to aeul reallzado l"8 Secretaria M-unlcl,pal de, FTnançu. de MANOEL EMI010--Pl1; at6 30 
Clillla apõe- a solieib!IÇAO q;ue devera aer pfOtOCOtada at6 os- (quinto) dia ao mes aut>sa,quente 80 di:> 
famedmll!!n;.o, aoom,panha:do d:fi nota ·nscelft'atura deYldl!!lm.etrte atesla:da, emllfda jw,tamt!rl:l.e 00ffli 
redbó cm 04 (qu.ailrc) ,,_c05 dii:t rguãl wlor, oõplã do éànltDto e/ou no4iil de empanl"lo, oõpto daa
oanldóes de n,gu18:rldad9 Juntoª" INSS D FGTS, çcnidao col'l]unta <I• d6b!too -1$ Junto• vnl~o. 
certidão n~tlva de d6bftDa Ju-n~ a SEFAZ.. cerdd6o neg,Bth'a de de'blma Junto • prefeituf'a1 
m,-,llcf.paJ, Ordem de SBNlço do c>bjeto. flrmaclo pela autoridade compal&n'9. e em oanlormld911 
com o dl8poa.t.o no art. ◄O. lr.ciao xrv. all'nea "'aª da Lei 8..91B6m3. 

4.3 A nota ftlcal re1erida acima eleve a.presentar ~JS-Ctirn:nadament& os mate.rfals torneeldos a que .se, 
referir. 

4.A A.e notas fi.sct11 ieslfãturã$ quo ãprc:t.?llon:t.mm lnoor-n,çiO,o, ,o.rto do volvido, CONTRA TAO,._ o n,o,:l;O; 
caso e Vll!!:ncirnm'l'lQ d.;tr• ~e-~ l1Q prazo dç 30 (tnn·~) diãil~. çcmi..cio1, dil ,ilPl1QilJn~ d. 
dõeumentaç&o devidamente c;orrtgldà o v6:lí:d.;t, n3o ooon-e:nd'o nC$to ç;no, qi,r,1Jl$Qucr Onus por ~rte 
da Admlnh.traç;lo. 

4 .ó Nc11hum pagam: co •cré efetuado ao111 ElldjudlcatalkMi enquanto peooenm de llquldaça.o ou qualquer 
o'br(goçDo ffnan.celra -q1Jo Jho ter lm,poa'ta em wtude da penalkf.acle ou falta da entreoa do matetlol. 

4.6 O pagam:ent0 eome:n.te aerê te--.8 d'o a_ptis. a 'VI:!!~ d~ ~itua;ão da m dsma, tE!l.tliva. às 
eond"ip&aa de hablli:taç&o ~ [das na. l leltbO&o. .ti.tfavê!s. dtt dõç11,1m0,n~o ;ctr:lexadà -à fe.1u:rã r:clntlvã 
aõl: lr'lié:lilM- UI o IV. Art2Sill d;i l •I n• 8 ,686J93, o-om ~dependência o pagem to•er-6 •1,11,r;xtn1Q. 

s;LÃUSULA QUINTA-- DA PQTAÇÃO 9BÇAMEl!fJÁBiA 

FON·TE D.!! Rl!:CURSOS. PROJE1'0/ATIVIDAD ELEMENTO OE 
DESPESA 

FPM, FMS, PAB, ICMS, 
CUSTEIO SAÚDE E 2065 33.90.30 

RECURSOS PROPRIOS 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGêNctA 

6.1 O p"""'nll!I Conlrato teré Vigência a parnt ele sua assli\alura e pl~na effcácla a partlr da pubik:aç® 
cle seu extrato no Diario Oficial c!m; M1S1icípios. com cluraçãO de 12 (doza) nlMK, podendo -
pmm,gado a aítéri::> da Secn,larla Municipal do Saüde de acordo com o art. 57, § 1 • ela Lei 
Federl!I ~.6e5/00 e $U"' !lllert1-\)0e, i:io,leriore,, dla!J oomdo,. 

CLÁUSULA SETIMA- O8ftlGAÇÕES DA CONTB/\TADA 

7.1 Sem pr@juiZo do lnteg/31 cumpr1m~Jrto das dlspoli9õM deil1e Pregão Preanclal bem como 
das ol>rigaçõao decorrentes do oonb"am, c.,be à coob"a!.i<l!I; 

e) Zelar pe'.a fiai exeçuçllo do ajuste contiatual, utii nm(lo-se loc:!as 05 <e<:UIS06 materiais e 
human°" ne~\\rm f)llrll l1u1to. 

b) Rssponcler por quBisquer danos, pE!'Idi1$ ou prejul~, causedos é CONTRATANTE ou e 
lt!IClllr09. por dOIO ou eull>0$0. rn, execuçao do conlrllto, bem oomo. per qualqlll!r qoo venha a ser 
causados por aeu■ prepostos, em íd!,mcas hipóteses. 

e) Manter- duranto toda a ~ do oontrato, em oompatibilidacl11 oom 11$ dema'i$ 
obrigações assumldas, Iodas as condrç&!s ele hablliação e qua 11(:ação eidglclas ns liát3ção que darão 
orig m a.o contrato. 

d) A contratada u obriga a r=~r os d!N!llos ela Admlnlstraçáo, em caso de resclsto 
aclminí.-traliva f)l'l!Yis!e no Art. 77 d~ Lei !l6661113. 

é) A CONTRA TAOA r;omprome:e<,w-é t1 d3f total gt1rafllie quanto a qu idooe do serviçr;J 
praslado. 

1) Gai,m\ã" a, pre,o, r;otudo, pelo perlodo de, no mlnmo, 60(:iessenlD) c11e,. 
g_) Não lrans!erir a outrem, no todo ou em per12, o contrllw , sem p,é•la e <!J1Ple"8 amréncla ela 

COITTAA TANTE; 

h) Assumir Inteira rupons:abilldade pela execução do oonbsto e ereluã-loe da """'°º oom as 
especlflcaç6es conSWltàs ela pmpogta à/ou ins~ do oontrato; 

1) Comur\lcar lmediatamanta, por éscri1o, a CONTRATANTE, atraYés da fisalllzaçâo do oontratc, 
qualqLIOr anom\aidacle verificacla; 

J) Fiscalizar o perlello eumprimenlo do objato do ccmtrstc, cabe-nde>-lhe, integralmente o õnu,s. 
clecorren1e, independenlemenle da ftsc81i21lç.1o exercida pelá CONTRATANTE; 

k) Ate.Ir oom evel'lluais ejul2os causados à CONTRATANTE é/ou e lernélras, pl'(!'/OCSdos por 
rneooiêooi;I ou irregularidade ccmellda por -'CUS emp,eg,adOs ou prepo91Q$, na exeeuçêo do ooni:rato. 
""'POlldendo eMJ e penalmente por qu&lsqu,arclanos matarial• ou pe,;soals oca&ion8dos à AdminiWa;âo 
e/cu a 11erceuos, pot seus em,pregadol; doloi;a w C\JIPoGameri!e. 

1) Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto pata manter enfendrmer;to e receber 
comun~s ou lmnsmltisli1$ ~o executor do oonlnto conlotme ntall9lillcldo no art. 68 cla Laf n• 
8.86el9S; 

m) lr,formar na ptOposta a qualillcáção do Repn111enlen\e 111u(l;illudo a nrmar o oon'1"810, ou seja: 
nome comple~. endereço, CPF. carteira d• ldentidad.e, Es.tado Civil, Nacionalldecle e Profis~ 

lnfonmmdo qual o lnsb7.lmen.lo que Die oub)rga poderes pétá mnar o rllflltklo contrato (Coooalo Social 
ou Procuração); 

n) Em nenhuma hipótese Vllc:ul• pUbl!dda~ ou qualquer outra Wormeçllo é cen::e clml 
a1!Vldades Objeto do contrllo, sem pctwi aul.olll:açllo ela CONTRATANTE; 

o) Assumir tDda5 e quaisquer ,eclama;,õee e amar oom .,. õmm clecominlM ~• aç,Cee Judleilals, 
pot p~rm,, élilclOII e or!glnad011 d11 -"""""")AO do OOMra!D, a ciue aajam ljutzados cantra ■ 
OONTAATANTE P0f" tereeí!OI!; 

p) Submeta--se a mais ampla fi:scalizaçêo da COKTRATANTE, pot mero ele seus ftcals/gee!cres 
a qualquer época duranta a vigência do Con1ratc, a qual podà'á ser alelJJada ,nag depend6ncilas da 
CONTRATADA, bJdolslovlUl\do o rlg0<050cumpilmentodas obt1p;OM ~ 

ÇI.ÁU§ULA 9a&A- QSRIGAÇÕEJ DA GQNJRAJMJE 

8.1 sem. p~lm cio lnlegral cumprimento li• todas a~ llemalt. abrtlaç6es decorrentn do oontrlla 

cabem li. contratante: 

li) P,opordon■r bdas u flc:lldaclel pan1 que o famece:lor possa annpdr suas obrigll';Oes dentro das 

nannu • ~ -d-pmcadlme1110: 

b) Releitw, no todo ou em p,a-te, os mérllls enngues em desacordo com as obrtgeçiõea assumldm 

pelo lomeoedor; 

e) Etewar o pagamen10 nas condlç,oos pacwadas; 

d) Comunicar a emp,ua aobn! pourvell ~~ ob&eMldas nos ma1ltl1all b-necl:los, pan1 

eubslltuli;:lk>, 

•l Verfflear a ,.gulafldade ele racclhlmenfl) dos eixargoa sociais e - anil!& do pagamanlo. 

1) Oabelá e COl'I~-. no caso da contralada nllo cumpdr com os prazos lll8llpulildos para enlre!,I 

doa méflala e clemall condlçõeI _paduadas no conlralo, efel:IJ nnçlles (:ffVlltu nas L.llts n• 

8.9186193, na forma d0$ artjg0111 S8 a 87 e Lei n• 10.520'2002. art..,. e no Edittil. 

CLÁUSULA NQM- DO REAJUSTE 

g_ 1 O rujuslB do pn!,>O somenta ae clan! se necessário for, em cooformfdecle c:om a varfaçêo de mercado. 
9.2 \lerWleado algum dáí - ~ na a lfnaa d, 11, do art. 155 da Lei ~I ri'. 8.566193 _. hl-1~ 
11 ,-nposipao ele prop011 Q 6m de manlar o equ~íbrlo ec:onõmica a &1.ancào do Contrato. 

CLÁUSULA Dl:CIMA - DAS PelAUDADES 

10.1 

10.1.1 

,0.1.2 

10.U 

salvo ocontnc:la dt caso fotbíilo ou de /orça mai(:I', d~ellle C0111provados o descumpimentD 
pela CONTRATADA d.•·- obrigllÇIÕM ou • lmringjnda ele precel!Ds legafs 1ml)liclr6o, 1eguncl0 a 
gravidade ela fllfta., na ai,r1CBÇA0 d1111 l!lellluin\1'$ pen8!1óade,: 

AdV9rtencla, M111pre que forem conslafad,-; ~-'<ledes de- pouça gravidade a Juízo cio 
CONTRATANTE, 1)81'11 as quais tenha a CONTRATADA concortklo dlralam""11,_, .dtuação que sent 
~rsirada no SIPAF; 
Multa de 0,2% (dois d- por cc,nlDJ .., d'.a, sobnt o VBlor da conlra1açlo, por dia d:11 slra8.0 na 
annga da matenal ou no clcso..r1pt1mcn1o elas obtlgaçõe& 033,mkfa,. ~ o 15" (décblo qUW11D) dia; 
Multe de 0,5-% (melo por ccinto) ao dia, sobnl o valor c!a contratação, a partir cio 16" (dêdma s«xto) 
lia ele abuo na er,nga cio mallulll ou no delamprlmenlO du Oll~a::,õm 8!i&Umí<lal!, ...n priljUlm 
dás tlemaJs penallclacles previstas na Lei no 8.686193; • 
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Estagaui 

Prefeltvre1 Munlclpol de Manoel Emídio 
Praça sao Fálix, n• 11 - Bairro Cêntro - C6P: 64.B75--000 

CNP J : nº 06.554.125/0001-40 -llçrtgçgo m emfdlo@hojmqll.com 

1 D.1.4 Multa de, lllé 20% (vlnt9 por cento) tom o valw do contrato, rt0 ímlimplem"'11o lo1al da an1n,ga do 
m-al e/ou no dMCtanpói'n«\10 da, obdgaç,õM -umld!IS; 

10.1.5 SIJspendo lamponlrls do cflreilD de participar ele llcbç:llo, bem como o Impedimento de contn,ti,r 
com o CONTRA TAITTE, pelo pr;uo de ate! 24 fwllc e quatro) meses, na hlpõlcse de rescisao 
oonttal!Jal per culpa da CONTRATADA. sem preju!m da 8plÍCIIÇAO •dDS dem!Ô$ peRaíidadas CQl)fVelS: 

10. Ul ~r-.çlo de inidonaid- para llcilBr oo conlra1ar oom III Admfnlslrar;.lo Federal, enqUWLtco 
pe;Mllranlffl oa mottvoe debltm~ ants da punlçlà ou a.!ti quase/a pmmou1d11 a raab!liblçAO pe,an11!1 à 
própda aulolli:!ade que aplícou a penalld-, oon&Oarda mciso rv e § 3" cio a:rt. !f1 da L.al a.6661113. 

10.2 O oon!nllo pod_enl serresclrdtdo 11015 termos do que di$põe os ar1igOG77 e 79 d.o Lei Federal n" 8.566193' 
e suas respecllvas almmçlleii. 

10.3 As penalidades pecuniériss serio, sempre que possl\'el e independentementa de qualquer aviso ou 
notíli:;aç:llo )lldlc:lal ou -.)udlc:!al, desconladu dos crlldllm da CONTRATADA ou, H for o C3SQ, 
oobladas admlnr.tral!va ou judicblmanle. ganntlclos o contradllõdo e a ampla dlllM.a. 

1.0.4 .Ap6a • aplt:açlo ele qualquer pena11dade prevista nesie cç Mo, reahr~ comunicação escrlla â, 
"""P"""' e publlca,;ão no Orgao de lmpren!lll Ollé:lal (excklídas as pcnalltlados do advartêncla e multa 
da moru), oon1ando o fundamento teg:il da punlç4o. 

10.5 Quem, CCIIIICé8do dimlro do pnm, de varidada ela •ua proposla, nlk> celebr1,,- o oon!ra\D, ~r da 
errtnigar ou apraaentar documen1açllo fslsa exigida para o oertime, ense/111' o retardamenlo d3 
amcuçAo da - o.bjelD, nSo maf111ver a prop015fa fallar ou fraudar na axecuçao do oonb'am, oompa!lar
""' de mocfo lnldOneo ou oomelllr 1raude ftscal, f,c;:if4 impedi:k> ele liciW e •COt1ltelar com a UniêO; 
~ Distnlo Federal ou Municípios e-, .-.,r11 deacradenciado no Sicef, ou nos sis'.J,fflllls de 
cedasb'amento de fornecedores a que se rer&te o Inciso XN c!o att ~• ela l-1!110.520102, pelo~ ,ele 
a!é 05 (clnoo) IIIIOS, ~ pnt/lJl·zo clu mullas pnwl- em -111 no canlnrloa <laadama/aC10mín!IQÕM 
,1ag,,1&. 

ÇLÁUSUU§ DlôCIMA PRIMEJAA-OA FISCALIZAÇÃO 

11.1 FlcadNtlnaclo o141Mdbr CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA, po;tador do CPF N: 852.tl&l.483-49 e 
RG de n" 1.678.5119/PI como fi&eel do presente Contraio, o qual acomp,anhiri a exeaiçlo do 
fõmeclmerm. 

Ol.ÁUSUlA Pl!;ÇfMA SEIWNDA DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12. 1 A lneMarçlo lolal oo parcial do c:ontnrto poderá eBSe)ar, além das penalidadas espGcllicà&, a oua 
l'1ISclsao com as c:on.seqoMcia• ""~ e le!,l11i,i. 

12.2 eon,,111uem, mol:!Yo de IMC!são, os eler.cadO& noi urtigo& 77 e 78 ela lei Federal 8.886.'9Cl. com redação 
álualiu,de. pela Let 8.8831114 

12.3 A rMcisão clc1 contra10 se - na furm11 1;111wuJada e preYfsla em lel (art. 79, e SA!Q uintes, dê Lei 
8.666193). 

CÚUSULA DB:IMA TERCEIRA- DA RE$PONSABILDAOE 

13, 1 A CONTRATADA ratpOnde cML e etlmiRalinél\11!1, por todos os danos, perdas e pléjwms qUOI, po< clalo 
ou culpa, oo cumpr1men10 do oontrato. ..enha, direla ou lnd --• Pf0110Cat ou causar ao 
CON!RATANTE ou a ten:ellos, oorrendo . às suas exp;,n...,, sem qualquer Cnus i-a o 
CONTRA TANTE,-o ,-çlmenlo ou Indenização pelos clanos oo prejlllzos ceusedos., 

CLÁUSULA DÉCIMAQOARíA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Faz pana desta Conlrlllo, D eclltal do Pragão Presencial N" 010!20111 proc,8SIO n" 010/2019 da Prefeitura 
Mw,fcipal de Tambc:Nil do Piau1-PI e seus ane:iros e a proposta da ÔDnbalada, como se aqui esl!Ye:5$elll 
lranllOlftDs. 

CI..ÁU§ULA DtclM"-QUINT,A- DO FORO 

15.1 FIOll cll:ito o folo de MANOEL EMIDIO, Estado do Piauf, para <&lmr0$ con.flitos que possam advir da 
~ CIO pteSenlll Contraio, que não p01sam ser AISlllvldas por malas admillstralivtls, Rllll.lnciané'O
se a qualquer outro. por maís prillilegiado que o seja. 

15.1.1 Os casos OOlissos setão decid'Jlbs pela Admlnislração CONTRATANTE. 

E pora.tm est3rem Justas e CONTRATAO,,\S, assinam o pl'8iente oontra10 em 04 (quatro) vias ele '9Llal 
1eor e forma, pn um só efel!D, na presença de duas teslemunhas., para que prodllZl! sei.IS jlil,Ucos e legais 
elellori 

. MANOa EMIDIQ-PI, 12 de Setembro de 2019 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO 

CNPJ : 06.553.846/0001 - 35 
Adm.: O povo em primeiro lugar 

12" TERMO ADITIVO 

R.EF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00112014 

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO OE SÃO JULIÃO E A EMPRESA 
TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. PARA OS FINS NELES INDICADOS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃ O JULIÃO, pe$SOa Jur'fdica de 
direito público interno, com sede na Praça Jaime Leopoldino. nº 100, Centro de São 
Julião - PI, C NPJ . nº 06.553. B46/0001 - 35, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal o Sr. JONAS BEZER.RA DE ALENCAR, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta. cidade de São Julião, portadoc do CPF sob o nº 412 .174.5-4J.-49. 
no exercloio do mandato de Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L TOA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.897.9 17/0001-40 , ne$te ato representado por seu representante 
legal o Senhor JOSÉ RONALDO TAVARES DA SILVA, portador do CPF sob o n° 
399.5 9 0 .823-34 e RG 2000099020093 SSP CE, resídente e domlclllado a Rua Santo 
AntOnfo. 473 Araripe CE .. 

o CONTRATANTE E A CONTRATADA acima identificada$, tem 
entre si ajustado o presente DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO iOE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE TEM POR OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHAR.IA PARA CONST RUÇ.ÃO DE 
UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JULIÃO - PI, conforme estabelecido na Tomada de Preços Nº 00 112014 e 
processo admfni$lrativo n• 01 4/2014 re91.>lado pela preceitos de direito público, 
espeoiaJmente pela. Lei nº 8 .666/93 e alterações posterioces, supletivamente pelos 
prinoipios da teoria geral dos contratos e disposições de direito p rillado em como 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIR.A - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLAUSULA QUINTA 

·oos PRAZOS" pera q ue o prazo para o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIM!ENTO COM SEIS SAL AS DE 
AULA NO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO- PI - vigore poc mais 180 (cento e oite l"lta) 
dias, contados da assinatura deste, de acordo com o art. 57, da lei Federal 6 .666/93 

e suas a lterações posleriores e em conformidade a alteração posterior da Lei 
Federal 9.648/98. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial dos 

Municípios. 

CLÁ.SULA TERCEIRA - DA RATI FICAÇÃO 
Ficam ratificadas todas as cláusulas e condlções do contrato original que 

não lenha m sido alte-radas tácita ou expressamente por este instrumento. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente décimo segundo lermo 
aditivo, em 03 (três) v ias. de igual teor na presença de duas testemunhas que 
também o subscrevem. 

São Juliã.o- PI , 30 de agosto de 2010. 

Jon'â~ :Alenca, 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

UJ r:=__ J~~ ri lu~. 
osé Ronaldo Tavares da Si lva 

STRUÇÔES E EMPREEN DIMENTOS L T DA 
CONTRATADO 

CPF: ()$ \ &SJ ?rS ;-, ~ rj9, 

CPF: Q$l .óJ3":3'. 563-;;8 


