
ANEXO VI -  MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0__/2016.  

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 

A  

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .  

 

Autorizado pelo Processo Lici tatório nº  017/2016 .  

Na Modal idade Pregão Presencial  nº  010/2016 .  

 

Que fazem entre s i ,  de um lado o MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS ,  

Pessoa Jurídica de Direi to  Públ ico,  com sede na Avenida EloíTat in da Si lva,  

nº  407,  centro,  na cidade de Jacuiz inho/RS,  CNPJ Nº 04.217.901/0001 -90, 

representada  neste  ato por seu Prefei to  Municip al  VOLMIR PEDRO 

CAPITANIO ,  brasi lei ro,  inscri to  no CPF Nº 461.432.200 -00,  portador  da 

Cédula de  Ident idade RG Nº  9044800937 -SSP/RS,  res idente  e domici l iado na 

cidade de Jacuiz inho/RS,  doravante denominado s implesmente de 

MUNICÍPIO ,  e ,  de  outro lado (______ ) CNPJ sob o nº  (_____) endereço 

comercial  (___) representado pelo seu  proprietár io  (____) de ora  em diante 

designado de CONTRATADA ,  a justam entre s i  e  na melhor  forma de di rei to ,  

o  presente Contrato,  objet ivando AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA 

SOCIAL  para a Secretaria  Municipal  de Educação,  Cul tura e Desporto e,  

autorizado no Processo Lici tatório nº  017/2016 ,  que inst ruiu o certame 

l ici tatório,  na modal idade de Pregão  Presencial  nº  010/2016 ,  regendo -se 

at ravés  das  normas da Lei  nº  8 .666/93 e suas  al terações posteriores ,  

apl icando -se- lhes ,  suplet ivamente,  os  princípios  da teoria geral  dos contratos  

e disposições de d irei to  privado,  com adoção das  seguintes  cláusulas  e 

condições:  

 

CLAUSULA PRIMEIRA  

 

O presente  Contrato rege -se ainda,  pelas  disposições da Lei  Federal  Nº 

8.666/93,  de 21 de  junho de 1993,  com suas al terações  posteriores ,  e  é  

celebrado com base nos seguintes  documentos,  os  quais  independem de 

t ranscrição,  e  passam a fazer  parte integrante deste Ins t rumento Contratual :  

Proposta da CONTRATADA  vencedora do Processo Lici tatório Nº 

017/2016 ,  na Modal idade de Pregão  Presencial  nº  010/2016 ,  nos  i tens  

( . . . . . . . . . . . . . ) ,  do  Anexo I,  do Edi tal  de  Lici tação  Nº 017/2016 da referida 

Lici tação.  

 

CLUSULA SEGUNDA  

 

A CONTRATADA ,  Pessoa Jurídica de Direi to  Privado,  vinculada ao 

MUNICÍPIO através  do Processo Lici tatório Nº 017/2016 ,  sob a Modal idade 

de Pregão Presencia l  nº  010/2016 ,  vencedora do referido Processo Lici tatório  

nos i tens  ( . . . . . . . . . . . . )  do Anexo I –  Termo de  Referência do Edi tal  Nº  

002/2016da referida  Lici tação,  se obriga,  por es te inst rumento contratual  e  

nos termos da Lei  Federal  Nº  8.666/93 com suas al terações posteriores ,  a  

proceder a  venda e  entrega dos gêneros al iment ícios  constantes  dos i tens  



acima referidos,  nas  quant idades e pelos  preços propostos  na Proposta da  

CONTRATADA ,  que independentemente de t ranscrição passam a ser  parte  

integrante deste Contrato.  

 

CLAUSULA TERCEIRA  

 

Quando for  o  caso  e os  gêneros al iment ícios  cont iverem prazo de 

val idade,  a  data  de fabricação dos produtos  aserem entregues  pela  

CONTRATADA  deverá ser  no mínimo a part i r  do mês de janeiro  de 2016.  

O MUNICÍPIO reserva -se o direi to  de não receber  os  gêneros 

al iment ícios  que não estejam dentro das  especif icações,  prazos de val idade,  e  

de acordo com a descrição constante  da Proposta da CONTRATADA e do 

Anexo I do Edi tal  do Pregão Presencial  Nº  010/2016.  

 

CLAUSULA QUARTA  

 

O valor  total  do presente  Contrato é de R$. . . . . . . . . .  

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .  

 

CLAUSULA QUINTA  

 

O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA  junto à 

Tesouraria da Prefei tura Municipal  de Jacuiz inho/RS ou via bancária,  no 

prazo de até quinze (15) dias  após cada entrega dos gêneros al iment ícios ,  

conforme previs to nas  al íneas  “a”,  “b” e “c” da Cláusula Décima Terceira 

deste Contrato,  e  no valor  correspondente aos  produtos  efet ivamente 

entregues.  

 

CLAUSULA SEXTA  

 

O prazo de vigência  do presente Inst rumento Contratual  para a entrega  

dos gêneros al iment ícios  ora adquir idos,  será a data de 31 de dez embro de 

2016,  ou até que a CONTRATADA  cumpra com a  entrega  total  dos produtos  

objeto deste Contra to,  com os acréscimos legais ,  podendo ser  prorrogado a 

cr i tér io  da adminis t ração.  

 

CLAUSULA SÉTIMA  

 

A CONTRATADA  f ica obrigada a acei tar,  nas  mesmas condições  

contratuais ,  os  acréscimos ou supressões que se f izerem na aquis ição dos 

produtos  objeto do presente  Contrato,  até vinte e cinco por cento  (25%) do 

valor  inicial  atual izado deste Inst rumento Contratual .  

 

CLAUSULA OITAVA  

 

 8.1 -  A CONTRATADA  prestará todos  os  esclarecimentos que forem 

sol ici tados pelo município,  cujas  reclamações se  obriga atender prontamente,  

tendo um representante ou preposto com poderes  para t ratar  com o município.  



  – O contrato a ser  f i rmado com o vencedor da l ici tação terá  vigência a 

part i r  da assinatura.  

  -  A contratada assumirá intei ra responsabi l idade por todos os  prejuízos 

que venham dolosa ou culposamente pre judicar  o  município.  

  -  Manter  durante toda a vigência contra tual ,  as  condições de habi l i tação 

e qual i f icação com as  obrigações assumidas;  

 

 

CLAUSULA NONA  

 

9.1 – DOS DIREITOS  

9.1.1– da CONTRATANTE :  receber  o objeto deste contrato nas  

condições avençadas;  e  

9.1.2 -  da CONTRATADA :  perceber o valor  ajustado na  forma e no 

prazo convencionados;   

 

9.2 -  DAS OBRIGAÇÕES:  

9.2.1 – da CONTRATANTE :  

a)  efetuar  o  pagamento ajustado;  e  

b) dar  a  CONTRATADA  as  condições necessárias  à  regular  execução do 

contrato.  

 

9.2.2 – da CONTRATADA  

a)  entregar  os  produtos  na forma ajustada;  

b) cumprir  e  fazer  cumprir  todas as  normas regulamentares  legais ;  

c)  assumir  intei ra responsabi l idade pelas  obrigações f isca is  decorrentes  do 

presente contrato;  

 

 

CLAUSULA DÉCIMA  

 

O presente Contrato poderá ser  rescindido pelo MUNICÍPIO se a 

CONTRATADA  não proceder à entrega  dos Produtos  conforme consta do 

Edi tal  Nº  017/2016 do Pregão Presencial  Nº  010/2016 e neste Inst rumento,  

quando f icará  sujei ta  a  apl icação das  sanções e penal idades previs tas  na Lei  

Federal  Nº 8.666/93 com suas al terações posteriores ,  e  multa de até dez  por 

cento (10%) sobre o  valor  total  deste Contr ato.  

10.1– Pelo at raso  injust i f icado,  na entrega das  mercadorias  sol ici tadas  pela  

adminis t ração,  f ica  a CONTRATADA  sujei ta  às  seguintes  penal idades,  

previs tas  no caput  do art .  86 da Lei  Federal  8 .666/93,  na seguinte 

conformidade:  

10.1.1 -  Pela inexecução total  ou parcial  do Contrato,  a  Adminis t ração 

poderá,  garant ida a  prévia defesa,  apl icar  à  Contratada as  sanções previs tas  

nos incisos  I,  I II e  IV do art .  87  da Lei  Federal  8 .666/93 e  multa de 10% (dez 

por cento)  sobre o valor  total  do contrato.  

10.2 -  OUTRAS PENALIDADES: Em função da natureza da inf ração,  o  

município apl icará as  demais  penal idades previs ta na Lei  8 .666/93.  



10.3 -  Responderá a contratada em caso de descumprimento do contrato por 

eventuais  perdas  e danos ao Erário Públ ico;  

10.4 -  Suspensão do  direi to  de contratar  com a Prefei tura Municipal ;  e  

10.5-  Declaração de  inidoneidade nos casos de prát ica de atos  i l íci tos  visando 

frustrar  a  l ici tação  ou a execução do  contrato,  devendo ser  publ icado em 

jornal  de ci rculação regional .  

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

 

A rescisão contratual  poderá ser:  

11.1– Determinada por ato uni lateral  e  escri to  da Adminis t ração,  nos casos 

enumerados nos inci sos  I a  XII e  XVII do art .  78 da Lei  Federal  nº  8 .666/93;  

11.1.2 -  Amigável ,  por  acordo entre as  partes ,  mediante autorização escri ta  e 

fundamentada da  autoridade competente,  reduzida a termo no processo 

l ici tatório,  desde que haja conveniência da Adminis t ração.  

11.2 – A inexecução total  ou parcial  do Contrato enseja  sua rescisão pela 

Adminis t ração,  sem prejuízo da ap l icação das  penal idades já  previs tas  neste 

inst rumento.  

11.3 – Em caso de rescisão previs ta nos  incisos  XII e  XVII do art .  78 da Lei  

Federal  nº  8 .666/93 ,  sem que haja culpa da Contratada,  será ressarcida dos 

prejuízos regulamentares  comprovados,  quando os  houver sofr ido.  

11.4 – A rescisão contratual  de  que t ra ta o  inciso I do  art .  78 acarretará as  

conseqüências  previs tas  no art .  80,  inc iso I a  IV,  ambos  da Lei  Federal  nº 

8 .666/93 a as  demais  penal idades previs tas  neste inst rumento.   

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

 

A CONTRATADA  declara ser  FIEL DEPOSITÁRIA de todos os  gêneros 

al iment ícios  objeto deste Contrato e ora vendidos para o  MUNICÍPIO, nos  

termos do Edi tal  do Pregão Presencial  Nº  017/2016 e  do presente 

Inst rumento,  mantendo em seus depós i tos  a quant idade nec essária para  o 

cumprimento do presente Contrato.  

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

 

13.1 -Os gêneros al imentícios  objeto deste Contrato,  descr i tos  no i tem 1º  do 

Edi tal  nº  017/2016 e seus anexos,  deverão ser  entregues conforme o pedido 

abaixo:  

 

13.2  -ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS :  Deverão ser  fe i to em duas (02)  entregas  
na Secretár ia Municipal  de Ass istência Socia l ,  no Munic íp io  de Jacuiz inho/RS.  

13.3  -  ALIMENTOS PERECÍVEIS :  A  entrega deverá ser fe ita  a cada quinze (15) 
d ias ,  conforme o pedido da Secretár ia Munic ipal  de Ass istência Socia l ,  no 
Munic íp io  de Jacuiz inho/RS .  

 

 

 



CLAUSULA DÉCIMA QUARTA  

 

As despesas  decorrentes  da aquis ição previs ta no presente Inst rumento 

Contratual  correrão por conta da Dotação Orçamentária específ ica,  constante 

no parecer  contábi l ,  anexo à req uis ição adminis t rat iva nº  017/2016 ,que é 

parte integrante do processo l ici tatório nº  017/2016 .  

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA  

 

Ocorrendo desequi l íbrio econômico -f inanceiro do contrato,  a  

Adminis t ração poderá restabelecer  a  relação pactuada,  nos termos do art .  65,  

II,  Letra “d” da Lei  8 .666/93,  mediante a comprovação documental  e  

requerimento expresso da CONTRATADA .  

Sempre que foram mant idas  as  condições do contrato,  considera -se 

mant ido o seu equi l íbrio econômico -f inanceiro.  

 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA  

 

As partes  elegem o Foro da  Comarca de  Sal to do Jacuí /RS,  para dir imir  

eventuais  dúvidas  porventura ex is tentes  a respei to  do presente inst rumento.  

E por es tarem justos  e contratados,  f i rmam o presente em quatro (4)  vias  de 

igual  forma e teor,  na presença de duas (2)  tes temunhas.  

 

 

 

 

JACUIZINHO/RS,  ___ de ___________ de 201 6.  

 

 

 

VOLMIR PEDRO CAPITANIO  

Prefei to  Municipal  

 

 

____________________________  

Contratada  

 

TESTEMUNHAS:  

______________________     _____________________  

 


