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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO FORNECIMENTO Nº       /2019 
 

Ref: Pregão Presencial N.º 35/2019 
 
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA 

CNPJ 13.677.109/0001-00 

ENDEREÇO RUA ANÍSIO TEIXEIRA, Nº 02 – 1º PAV. – CENTRO 

QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno 

REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

CPF / RG CPF. 229.354.445-15 e RG: 02.212.670-85 SSP/BA. 

ENDEREÇO Rua Genésio Freire - Bairro Centenário. 

QUALIFICAÇÃO Brasileiro, casado, Prefeito. 

  

CONTRATADO (A) 
 

CPF / CNPJ 
 

ENDEREÇO 
 

CIDADE / UF / CEP 
 

QUALIFICAÇÃO 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

CPF / RG  

QUALIFICAÇÃO  

 
As partes acima identificadas entre si celebram o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, 
sujeitando-se aos comandos da Lei 10.520/2002, e demais normas pertinentes, e subsidiariamente o 
que dispõe a Lei 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Esse instrumento decorre do Processo de Licitação, realizado na 
modalidade Pregão Presencial nº 35-2019, Tipo menor preço por lote, homologado e adjudicado em       
____de             de 2019 pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 01 carreta semi - 
reboque tipo prancha, com (3) três eixos, conforme edital e anexos, no município de Jacaraci/Bahia, 
em razão de ser licitante vencedora nos itens constantes no mapa comparativo do processo de 
licitação correspondente e em obediência ao ANEXO III da referida licitação a serem entregues na 
medida das necessidades sob autorização do CONTRATANTE, dentro dos limites licitados. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, 
aumento, ou diminuição de quantidade ou de valores, especificações e disposições contratuais 
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poderão ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as condições na Lei nº. 8.666/93 posteriores 
alterações e demais normas que regem a espécie.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS BENS 
2.1 - Os itens vencidos pela licitante ora CONTRATADA serão enviados ao Setor de Compras do 
CONTRATANTE para visto na nota fiscal e posterior remessa ao setor competente, na forma 
estabelecida no edital da correspondente licitação, que ora se contrata sob a forma de execução direta 
do fornecimento, no mesmo regime em que foi licitado e determinado no edital de licitação itens em 
plenas condições de uso, devidamente atestado pela CONTRATADA. 
2.2 – a entrega iniciar-se-á após a assinatura do contrato e respectiva ordem de fornecimento. 
2.3 – A entrega dos bens deverá ser feita de acordo com as necessidade da Secretaria requisitante, 
que se encarregará de efetuar o pedido. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
a) Entregar pontualmente o veículo mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo 
setor de Compras do CONTRATANTE para após, tais providências, serem enviados à secretaria de 
finanças; 
b) Cumprir literalmente os prazos de entrega do objeto do certame na forma em que foi solicitado pela 
CONTRATANTE não podendo ultrapassar o prazo 30 (trinta) dias uteis em nenhuma hipótese; 
c) Permitir e aguardar para que sejam testados os veículos fornecidos quanto ao nível de qualidade, 
pelo órgão do CONTRATANTE; 
d) Sempre que solicitado se fizer presente para prestar informações referentes ao objeto solicitado; 
e) A entrega do objeto deverá ser de 30 (trinta) dias uteis, a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e 
conveniência da Administração. 
f) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se 
verifique(m) danos decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no 
máximo de 30 (vinte) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, podendo ser 
através de correio eletrônico; 
g) Cumprir todas as cláusulas contratuais sob pena de ser rescindido o contrato unilateralmente na via 
e na forma regida pela Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
a) Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas contratuais deste instrumento sob as penas da lei; 
b) Pagar o valor acordado após a entrega, e, antecipadamente exigir os documentos e transferência 
para tal, para a efetivação do pagamento; 
c) Indicar através dos seus prepostos o responsável pela fiscalização da execução deste contrato; 
d) Determinar a rescisão unilateral do contrato, ora pactuado, em caso de descumprimento contratual; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, parte alguma deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação não serão admitidas, salvo 
com o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa 
execução do Contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO assumirá a responsabilidade e o ônus pelo 
recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 
municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos 
materiais objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 
CONTRATANTE, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo 
CONTRATANTE.  
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, recusar, o 
veículo caso não esteja de acordo com normas ou especificações ou que atentem contra a sua 
segurança ou de terceiros, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do 
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato.  
 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso o CONTRATADO tenha que substituir o objeto não entregue a 
contento, correrão por sua conta as necessárias despesas.  
 

PARÁGRAFO QUINTO - Será de responsabilidade do CONTRATADO os prejuízos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos, durante a entrega do 
objeto estipulado neste Contrato.  
 

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo mudança de locais destinados a entrega dos materiais na vigência 
do Contrato, ficará o CONTRATADO obrigado a executá-los nos novos endereços, desde que estes se 
localizem em distancias equivalente a anterior. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1 - Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto desta licitação serão efetuados até o dia 20 
(vinte), do mês subsequente, após sua entrega e serão efetuados por processo legal, através de 
depósito bancário, após recebimento definitivo do objeto licitado nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos. 
 
5.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO 
O valor global máximo do presente Contrato é R$ 0,00 (x.x.x.x.x.x.x.) em pagamento integral ou 
parcelado, para a CONTRATADA licitante vencedora dos itens, conforme mapa comparativo, do 
processo de licitação Pregão Presencial n.º 35/2019.  

LOTE - xx  
     

 
  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO OBJETO UNI QUANT. 
MARCA 

MODELO 
R$ UNIT R$ TOTAL 

 
 

01 
 

 UNI 1 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com a execução do presente CONTRATO têm como Unidades orçamentárias do 
exercício de 2019, estando previsto na programação orçamentária do CONTRATANTE:  
 

 
UNIDADE PROGRAMA ELEMENTO 

 
 
02.00 - Executivo 

 

1.027 - Aquisição de Veículos e 
Equipamentos 

 
4.4.9.0.52.00.00 – 

Equipamentos e Material 
Permanente 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a   empresa contratada às 
sanções previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as 
seguintes penalidades:  
a) advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais;  
b) multa administrativa correspondente a 2 % (dois por cento) do valor mensal atualizado do contrato, 
calculados a razão de 1/30 (um trinta avos) por dia de atrasos injustificados e /ou no descumprimento 
das demais obrigações contratuais assumidas; 
c) no caso de reincidência do descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, será aplicada multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal atualizado do contrato, cumulativa as demais sanções, 
inclusive podendo ser aventada a hipótese da rescisão contratual;  
d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar 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; 
  
I - as sanções previstas nas alíneas do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as 
previstas nas alíneas, facultada a defesa prévia da adjudicatória no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido;  
 
II - para aplicação da sanção prevista na alínea, deverão ser observados os termos do § 3º do Art. 87 
da Lei 8.666/93. 
 

III - as sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº. 8.666/93 poderão ser também 
aplicadas à  empresa que: 
 
a) tenha sofrido condenação definitiva por prática dolosa, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar o objetivo da licitação; 
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c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 
 
IV - o valor da multa aplicada será descontado por ocasião do pagamento efetuado pela 
CONTRATANTE, podendo ainda, ser cobrada judicialmente.  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no Setor Financeiro do 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ou descontadas por ocasião do 
pagamento efetuado pelo CONTRATANTE, podendo, ainda, ser cobrada ou descontada da garantia 
oferecida ou cobrada judicialmente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo 
CONTRATANTE, nos casos de força maior devidamente comprovado por escrito, e para as quais não 
tenha dado causa a CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um 
servidor responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei 
nº. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade  
da CONTRATADA, inclusive perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições  
técnicas, emprego de produtos inadequado ou de qualidade inferior à exigida na concorrência não 
implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº. 
8.666/93 com suas alterações). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA assegurará ao 
CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do Art. 77 da Lei nº. 8.666/93, bem como nos casos 
citados nos Arts. 78 a 80, do mesmo diploma legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sempre mediante notificações por escrito observadas as exceções legais.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº. 8.666/93 poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da lei nº. 8.666/93; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; e,  
c) judicial, nos termos da legislação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
O referido contrato terá vigência a partir de sua assinatura, até 31/12/2019. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO CONTRANTE 
Constituem direitos e prerrogativas do CONTRATANTE, além das previstas em outras Leis os 
constantes dos Artigos 58, 59 e 77 a 80, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e no que 
couber, nas normas e procedimentos administrativos de obras e serviços vigentes no Serviço Público, 
que a Contratada aceita e a eles se submete.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOS CASOS OMISSOS 
Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados 
casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº. 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do 
direito privado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada em extrato, onde inicialmente fora 
publicado o referido processo licitatório, até 20 dias da sua assinatura, sob exceção e previsão legal 
ordenada na forma prevista no art. 20 do Decreto Federal nº. 3.555/00. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Jacaraci Bahia, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 
deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
E assim, por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições as partes, através de seus 
representantes legalmente designados, e do Gestor Municipal, firmam o presente Contrato, em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, cujo instrumento ficará arquivado na 
Coordenação Geral da Administração e Finanças, órgãos do CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 
60 da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações. 

 
 Jacaraci - Bahia, __  de __________ de 2019 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Jacaraci 
Contratante 

Empresa / Contratada 
CNPJ / CPF 

 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 
1. __________________________________                   2. __________________________________ 
    NOME COMPLETO CPF/MF                                                         NOME COMPLETO CPF/MF                            


