ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COMISSÃO DE PREGÃO
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO
QUE
ENTRE SE CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
MARAGOJIPE
E
A
EMPRESA.......
O Município de Maragojipe – BA, com sede na ________________, Nº____, ____________,
_______________, CNPJ n°______________, doravante denominado de CONTRATANTE, neste
ato representado por seu Prefeito, o Sr. ________________, portador da carteira de identidade
RG n° ____________, inscrito no CPF sob o n° __________, brasileiro, residente e domiciliado à
______________, nº _______________ - Centro, nesta cidade, e de outro lado a Empresa
______________,
estabelecida
na
________________,
Nº____,
____________,
_______________, CNPJ n°______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr ________________, portador da carteira de identidade RG
n°__________________, inscrito no CPF sob o n°____________, nos termos do art. 15 da Lei
Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decretos Municipais nºs ....../202...... e ......./20......, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°..........SRP/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo
nº.........../2021, firmam o presente Contrato, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente, é a aquisição de ......................................, conforme modelo
discriminados na Edital do Pregão n.º......../2021 na forma Eletrônica, para o Sistema de Registro
de Preços.
1.2 – A descrição do Item, quantitativos e valores são aqueles constantes na Ata de Registro de
Preços nº....../2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será até ....... de .................. de 2021, contado a
partir da data de assinatura, até o fornecimento total do quantitativos dos materiais elétricos e
correlatos ora contratados, ou o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento
dos materiais elétricos e correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Finanças, localizada na Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal
e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser
emitida em nome do Município de Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma
da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de
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Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei.
Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma
poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da
Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 - A contratante pagará à contratada a importância de R$......... (..........................), para o
Grupo/Lote ......., conforme Ata de Registro de Preços Nº........-SRP/2021, que para efeito legal
passa a ser o valor do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
5.1 - Os preços propostos, resultantes do Pregão n.º........-PRP/2021 na forma Eletrônica,
mencionados na Ata de Registro de Preços, são fixos até o término deste contrato, salvo
alterações devidamente comprovadas por documento, podendo este ser ou não aceitos pela
administração sob pena de rescisão de contrato.
5.2 - Na análise do pedido de revisão de preços, dentre outros critérios, a Administração adotará
para verificação dos valores constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa
de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras
do mesmo produto ou similar, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com a justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 05 (Cinco) dias úteis.
5.3 - É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento dos materiais elétricos e correlatos,
sendo o referido obrigado a continuar o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando nesse caso sujeita às penalidades previstas na Cláusula Décima.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - Os recursos para a aquisição dos materiais elétricos e correlatos especificados na Cláusula
01
são
oriundos
da
Lei
Orçamentária
n.º
......./.........,
sob
as
seguintes
dotações:................................
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente
será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes
de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme
as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado
para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos
mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa
estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão
nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de Registro.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da
proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os
materiais serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
quando se realizarão novamente as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado
como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
7.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de
no mínimo 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer
despesa de fretes para envio ou retorno da garantia.
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. São obrigações da Contratante:
8.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de Serviços
Públicos do Município;
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8.1.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na
execução do objeto contratado;
8.1.3. Definir o local de entrega dos materiais e elétricos e repassar a Contratada logo após a
assinatura do contrato para providencias necessárias;
8.1.4. Acompanhar a entrega dos materiais elétricos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu
exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das
condições pactuadas;
8.1.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não,
necessárias para a correção do objeto;
8.1.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
8.1.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
8.1.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo
com os termos do Edital e seus anexos;
8.1.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
8.2. DA CONTRATADA:
8.2.1. Entregar os materiais em conformidade com esta Ata de Registro;
8.2.2. Proceder a entrega física e técnica dos materiais, objeto da questão, no prazo máximo de
10(dez) dias uteis, a contar da data da assinatura do contrato e informação do local de entrega, na
sede Administrativa do Município, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
8.2.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
8.2.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia das luminárias de LED e demais materiais no
que couber, conforme garantia mínima do fabricante;
8.2.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
8.2.6. Substituir as luminárias de LED e no que couber os materiais que apresentarem defeitos,
durante o período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo
que todas as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras
ocorrera(ao) por conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
8.2.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por
outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens
originalmente fornecidos;
8.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos materiais bem como quando necessário os serviços de assistência
técnica;
8.2.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento
de impostos, taxas e serviços auxiliares;
8.2.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
8.2.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
8.2.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1 – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:
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9.2.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
9.2.2 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração
do CONTRATANTE; ou
9.2.3 – Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
9.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DEZ - DA PUBLICAÇÃO
10.1 - Dentro de 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste Contrato, a CONTRATANTE
providenciará a publicação de seu extrato no Órgão Oficial de divulgação do Município, de
conformidade com os Arts. 37, caput, da CF/88, § 1º c.c o art. 116, ambos da Lei Federal n.º
8.666/93.
CLÁUSULA ONZE – DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
11.1. Nos termos do Art. 67 Lei 8.666/93, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
CLÁUSULA DOZE – DAS PENALIDADES
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o contraditório,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA TREZE – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REGÊNCIA LEGAL
13.1- As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas através de Termo
Aditivo, não podendo as comunicações expedidas modificar qualquer aspecto substancial deste
Contrato.
13.2 - As Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883/94 e
9.648/98, regerá subsidiariamente, a aplicação deste Contrato e a solução de litígios que
eventualmente deles possam resultar.
CLÁUSULA QUATORZE - DO AMPARO LEGAL E DOS CASOS OMISSOS
14.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº ....../2021 e
da Ata de Registro de Preço nº ............./2021, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 224/2016.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 10.520/02 e na Lei 8666/93 e na
legislação correlata.
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
15.1 – O foro par dirimir qualquer questão referente ao presente Contrato será o da Comarca do
Município de Maragojipe/Ba, excluído qualquer outro, ainda que privilegiado. E por estarem de
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de
igual teor e para o mesmo efeito que, após lido e achado conforme é assinado pela
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
__________, _____ de ____________ de 2021.

__________________________________
Pela Contratante
XXXXXXXXXXXXXXX
Prefeita Municipal

__________________________________
Pelo Contratado

Testemunha 01: _________________________ CPF: _________________________
Testemunha 02: _________________________ CPF: _________________________
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