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CONTRATO DE COMPRA Nº 41/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2020 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

POVO, ATRAVÉS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL, E R. C. EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES LTDA. 
 

Ao segundo (07) dia do mês de Abril(04) do ano de dois mil e vinte (2020), na Prefeitura 

Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, com sede na Rua José Salmen Hanze, 924 – 

centro nesta cidade, neste ato representada pelo senhor prefeito o Sr. ARIVALDO 

MEDEIROS DE SANTANA, brasileiro, solteiro, residente à Rua Fernando Correa da 

Costa nº 775, portador da Cédula de Identidade RG nº. 491351/SSP-MT e inscrito 

no CPF/MF sob nº. 353.365.011-15, denominada CONTRATANTE e R. C. 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ sob n.º 

24.126.601/0001-03, localizada à Av. Pedro Ludovico Teixeira, nº 2457, Bairro: Setor 

Aeroporto, na cidade de Aragarças – GO, neste ato representado por KLEVERTON 

ANSELMO DA ROCA, brasileiro, portador da Cédula de identidade nº 4432744 DGPC-GO 

e inscrito no CPF nº 978.738.531-87, residente e domiciliado na Rua Joaquim Correia, n°17, 

Quadra 45, Bairro: João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia – PR e por JOCILEIDE 

BARBOSA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de identidade nº 4584341 DGPC-GO 

e inscrito no CPF nº 002.120.731-33, residente e domiciliado na Rua Joaquim Correia, n°17, 

Quadra 45, Bairro: João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia – PR, que ora denominado 

CONTRATADO, conforme cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   
 

1.1 O presente contrato decorre do processo de Dispensa de Licitação 19/2020 
com fulcro na Lei 8.666/93 e tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROTEÇÃO, DEVIDO A PANDEMIA 
DO COVID-19”, conforme pré-empenho nº 258/2020 constante em anexo, 
cujas minucias encontram-se constantes no Termo de Referência:  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR/PAGAMENTO 
2.1 O valor global estipulado durante a vigência do contrato é de R$ 7.080,00 (sete mil e 

oitenta reais). Os pagamentos serão efetuados conforme a necessidade, na importância, 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO 
 

 
 

mediante apresentação de nota fiscal e solicitação do secretário da pasta, através de depósito 

em conta bancária de titularidade do contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

3.1 O presente Contrato terá vigência no período de 07 de Abril de 2020 a 07 de Julho de 

2020. Podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo e de comum acordo 

entres os partes, obedecendo à legislação específica (art. 57, II c/c §4 da Lei 8666/93). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas deste instrumento correrão por conta da dotação orçamentárias abaixo 

especificadas no Orçamento Programas do Poder Executivo, para o corrente exercício. 

 
357 03 160 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10 305 9140 2062 – MANTER AÇÕES VIG. EPIDEM. SAUDE-TFVS- FEDERAL 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

CLÁUSULA QUINTA – MULTA CONTRATUAL 

 5.1 - Fica estipulada a multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da compra à parte 

que infringir qualquer cláusula do presente termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA/JUROS 

6.1 - Fica convencionada a multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês 

em caso de atraso no pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

07.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas. 

 

07.2 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades caso deixe de cumprir as 

obrigações assumidas em contrato, o que não impede a Administração de rescindi-lo 

unilateralmente: 

a) Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% (dois por cento) 

sobre o valor do contrato. 

b) Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% (dez por cento) sobre o 

valor contratual. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações desta Empresa pelo prazo de 

até dois anos. 

07.3 É obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo “Dispensa de Licitação”. 

 

07.4 Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento que a CONTRATADA tenha direito 

nos seguintes casos: 

 07.4.1 - Imperfeição no serviço/produtos prestados. 

07.4.2 - Obrigações em geral da CONTRATADA para com terceiros que possam prejudicar a 

CONTRATANTE. 

 

07.4.3 - Inadimplência da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas. 
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07.5 A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso por danos ou prejuízos que 

eventualmente possa sofrer ou causar a terceiros em decorrência da execução deste contrato, 

sem qualquer responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. 

 

07.6 Os produtos e serviços prestados deverão estar plenamente dentro dos padrões de 

qualidade e especificações técnicas, reservando-se à CONTRATANTE o direito de análise 

quando lhe aprouver, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos custos financeiros e 

outras ocorrências que possam advir em caso de constatação de irregularidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

8.1 - O contrato poderá ser rescindido quando caracterizar o disposto no artigo 77 e seguintes 

da Lei 8.666./93, mediante comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta dias) pela 

parte interessada. Em caso de rescisão de comum acordo entre as partes, mediante por escrito, 

poderá o contrato ser rescindido amigavelmente e dispensada à multa contratual, desde que 

não provoque prejuízo para a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA NONA - PRIMEIRA – FISCAL DE CONTRATO: 

8.1 O fiscal de contrato é a Sr. (a) Jose Leonardo de Souza, matricula Nº528, de acordo com a 

portaria nº 51/2018 de 06 de Dezembro de 2018, em atendimento as exigências do Tribunal 

de Contas do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO: 

10.1 – As partes elegem como domicílio legal o foro da Comarca de Rondonópolis para 

dirimir quaisquer litígios decorrentes da aplicação deste Contrato, excluindo-se qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

Por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei n.º 

8.666/93, bem como as demais normas complementares, assinam às partes o presente em três 

(03) vias de igual teor e forma, em quatro (04) laudas, na presença das testemunhas infra 

identificadas. 

 

São José do Povo – MT, 07 de Abril de 2020. 
 

 

 

 
 ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA                    R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 

               PREFEITO MUNICIPAL                                       CONTRATADA 

                    CONTRATANTE                                                                

  

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa 

Assessoria Jurídica 

OAB Nº. 5181-MT 
 


