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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO nº ____/2019 

Ref: Tomada de Preços N.º 005/2019 

CONTRATANTE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE JACARACI 

CNPJ 11.901.856/0001-54 
ENDEREÇO RUA ANÍSIO TEIXEIRA, Nº 02 – 1º PAV. – CENTRO 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno 
REPRESENTANTE LEGAL MICHELLY SOUZA SANTANA 
CPF / RG CPF. 021.572.465-84 RG- 096895316  
ENDEREÇO Rua Dr. Anísio Teixeira, 02 – Bairro Centro. 
QUALIFICAÇÃO Brasileira, casada, Secretária. 
  
CONTRATADO (A)  
CPF / CNPJ  
ENDEREÇO  
CIDADE / UF / CEP  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF / RG  
QUALIFICAÇÃO  

 

As partes acima identificadas entre si celebram o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, sujeitando-se aos 
comandos da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como demais normas pertinentes, observadas as cláusulas e 
condições seguintes: 
 

DO FUNDAMENTO LEGAL: Esse instrumento decorre do Processo de Licitação, realizado na modalidade 
Tomada de Preços nº 0005/2019, Tipo menor preço, homologado e adjudicado em xxx de xxx de xxxx pela 
autoridade competente. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1- O objeto do presente Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes 
destinados às unidades básicas de saúde, conforme edital e anexos.  
 
1.2- CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

2.1 – Entregues e aceitos definitivamente os produtos objeto deste contrato, a CONTRATADA apresentará nota 
fiscal/fatura, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, até o dia 20 
(vinte) do mês subsequente a entrega dos documentos fiscais, acompanhados das certidões que comprovam a 
regularidade fiscal da contratada, na Tesouraria desta Prefeitura situada na Rua Anísio Teixeira, 02 1º Pavimento, 
Centro, Jacaraci-Ba. 
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2.2 – O contratante reserva-se no direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

2.3 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, atualização monetária ou outra penalidade ao 
CONTRATANTE. 

2.4 – O prazo de pagamento do fornecimento será contado da data final do período de cada entrega. 

2.5 - A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos  no valor constante da 
proposta vencedora desta licitação, com os recursos provenientes de sua dotação orçamentária: 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E PREÇO 
 
3.1 - O Prazo de início da entrega dos objetos será de forma  imediata de acordo com a determinação da 
Prefeitura. 
 3.2 - Os preços dos equipamentos e materiais permanentes objeto desta licitação, fixos e irreajustáveis, são os 
seguintes: 
  
Item 1 - R$ .......................................................................................... 
Item 2 – R$ ......................................................................................... 
Item 3 – R$ ......................................................................................... 
Item 10– R$ ........................................................................................ 
3.3 – O valor total do presente Contrato importa em R$: ..........(........................................................) 
 
3.4 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, 
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
3.5 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção.  
3.6 - O contrato terá vigência até 31/12/2019. 

IV - CLÁUSULA QUARTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

4.1- No interesse desta Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

UNIDADE PROGRAMA ELEMENTO 

04.00 – Fundo Municipal 
de Saúde 

 

1.026 Aquisição de Veículos e Equipam. 
para Setor de Saúde 

 

 

 
4.4.9.0.52.00.00 – 

Equipamentos e material 
permanente 
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4.2- A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários; e nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes. 

 
V - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
5.1 - O prazo do presente contrato é até 31/12/2019, podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições 
dos Parágrafos 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do 
objeto contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou 
força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas), após a sua ocorrência; 

b) responder pelos danos causados diretamente à Administração da Prefeitura Municipal de Jacaraci ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Jacaraci. 

c) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e materiais permanentes, e 
outros bens de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacaraci, quando estes tenham sido ocasionados 
por empregados credenciados para a entrega dos produtos. 

d) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Jacaraci, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão. 

e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às expensas, no total ou em parte, qualquer produto  em que se 
verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação. 

f) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados quando da entrega dos produtos. 

g) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
Tomada de Preços em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas. 

h) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário. 

i) efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 
objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93. 18.1    

j)  assumir a responsabilidade por todos as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
decorrer da entrega dos produtos ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 
Prefeitura Municipal de Jacaraci. 

k)  Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados a este processo 
licitatório e respectivo contrato originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; 

l) Realizar a entrega dos materiais, conforme detalhamento de ordem de compra, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias contados do recebimento desta. 
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VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 -  Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a: 
 

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, 
§1º da Lei 8666/93. 

        b) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos  
empregados da licitante vencedora; 

        c) Assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados aos produtos em decorrência de defeitos 
provenientes de mau uso ou negligência de terceiros. Em qualquer uma das hipóteses, a reparação será 
feita mediante orçamento previamente autorizado pela administração desta Prefeitura. 

        d) Devolver o produto que apresentar defeito que não possa ser corrigido. 

        e) Supervisionar a fornecimento dos produtos objeto desta licitação. 
 
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO 
    
8.1 - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e das 
disposições de direito privado, na forma do art.54, da Lei nº 8.666/93, combinado com inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 
8.2 - O recebimento do objeto deste Contrato, se concretizará depois de adotados pela Contratante, todos os 
procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93.  
 
IX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1 O atraso injustificado do fornecimento dos produtos sujeitará a licitante vencedora à multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do pedido, recolhida no máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente. 

9.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, bem como pelo descumprimento das 
obrigações estabelecidas no contrato, a Administração desta Prefeitura Municipal poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução do objeto 

contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Jacaraci, pelo prazo de 02(dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir esta 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
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9.3         Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas 

nas Condições anteriores. 
a) Pela recusa de assinar o Contrato. 
b) Pela não entrega dos produtos com as especificações técnicas do Edital e da proposta da licitante 

vencedora, dentro do prazo proposto. 
c) Pela recusa em substituir qualquer produto defeituoso que for rejeitado, caracterizada se a 

substituição não ocorrer no prazo de 10(dez) dias, contado da data de rejeição, devidamente 
notificada. 

9.4 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Jacaraci e, no que couber, ás demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 

 
9.4.1     Descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às 

sanções previstas na Lei Estadual 4.660/86, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
 
9.5        Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração desta Prefeitura, em relação a um dos eventos arrolados nas condições do item 9.3 ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 

 
9.6       As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Jacaraci, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 
Prefeitura poderão ser aplicados à licitante vencedora juntamente com as de multa, descontado-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1.  A fiscalização das entregas dos produtos aludidos no Edital será feita diretamente pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACARACI através de um representante da Administração, especialmente designado 
na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está entregando os 
produtos, observando o contrato e os documentos que o integram. 

10.2. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade 
contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os 
documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

10.3. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Prefeitura Municipal de Jacaraci, 
responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva 
comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.  

10.4. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral    
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

 
10.5. Cabe a Contratada permitir a qualquer momento o livre acesso de Servidores do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal ou desta Prefeitura, bem como do Tribunal de Contas da União, aos 
documentos e registros contábeis desta empresa ora Contratada. 

 
   XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
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11.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da  

Lei  nº 8.666/93. 
11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
 
11.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração da Prefeitura Municipal de 
Jacaraci, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 
notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos;ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços, desde que 
haja conveniência para a Administração desta Prefeitura Municipal;ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
11.4 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 
 
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL 
 
12.1 As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de 
créditos, sempre que possível. 

 
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 13.1  É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura durante 
o fornecimento dos produtos objeto desta Licitação. 

13.2    É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca desta Tomada de Preços, salvo se houver 
prévia autorização da administração desta Prefeitura. 

13.3   É vedada a subcontratação de outra empresa para fornecimento dos produtos objeto desta licitação. 

 
XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ENTREGA, LOCAL DE ENTREGA e RECEBIMENTO 
DOS PRODUTOS 
 
14.1  Os produtos deverão ser entregues adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o 

transporte.  

 14.2  A entrega dos produtos objeto desta licitação será na Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua 
Deocleciano Teixeira, s/n, Centro – Jacaraci-Bahia, no horário de expediente desta Prefeitura.   

 14.3 O recebimento dos produtos deverá ser efetuado por técnicos a ser designado(s) pelo Prefeito Municipal. 

 
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
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15.1 - Este Contrato fica vinculado ao edital Tomada de Preços nº 05/2019. 
 
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA 
 
16.1 - O prazo de vigência deste Contrato será aquele referente na cláusula quinta com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no  Diário Oficial deste Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas ao 
edital de Licitação nº 005/2019. 
 
XVII- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
 
18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de JACARACI - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
18.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surta um só efeito, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 

 
JACARACI, _________/ de _________ de 2019. 

 
 

 
 
 
   

 
                 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE JACARACI 
(Contratante) 

 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 

   __________________________ 
(Contratada) 

 
 
 
 
 

 

 

----------------------------------------------------- 
 
 
-------------------------------------------------- 

 

 


