PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 220/2019/CPL/PMSL

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

Contrato Administrativo N° XX/2019

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS-MA, POR
INTERMÉDIO DA CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO, E A EMPRESA XXXXXXXX, PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTECOMPUTADORES E NOTEBOOKS.

Pelo instrumento particular de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, por
intermédio da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, com sede na Rua XXXXXXX, inscrita
no CNPJ sob n°06307102/0001-30, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo
seu Controlador Geral, o Sr. XXXXXXX,brasileiro, casado, contador, CPF nº XXXXXXX e a empresa
XXXXXXXX., com sede na XXXXXXX, nesta capital, Inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o SR.
XXXXXXXXX., residente e domiciliado nesta capital, RG nº XXXXXX SSP/MA, CPF nº
XXXXXXXX, firmam o presente CONTRATO que se regerá pelo Decreto nº 10.520/2002 e Lei
8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUJEIÇÃO DOS CONTRATANTES
Ambas as partes se submetem às condições previstas na Lei nº 8.666/93e pelo Decreto nº
10.520/2002bem como as estabelecidas no presente CONTRATO, este vinculado ao Processo
Administrativo n° 0025273/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente CONTRATO a Contratação empresa especializada no
fornecimento de material permanente- computadores e notebooks para uso exclusivo desta CGM,
conforme Termo de Referência em anexo.
A CONTRATADA ficará responsável pelo fiel cumprimento do compromisso assumido, se
responsabilizando em efetuar integralmente a entrega dos objetos desta aquisição.
CLÁUSULA TERCEIRA –DA VIGÊNCIA
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O CONTRATO formaliza-se, vinculando as partes, a partir da data da assinatura do presente,
pelo período de XX(XXXXX) meses, ou seja, vigerá até a data XX de XXXX de 2019.
CLÁUSULA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Termo Aditivo poderá ser usado na seguinte hipótese: a)
Prorrogações de prazo;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Estão dispensadas de Termo Aditivo as modificações que
puderem ser efetuadas por simples apostila, em conformidade com o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO PRAZO
A CONTRATADA se compromete a entregar os objetos deste contrato em conformidade com o Termo
de Referência, na sede da CONTRATANTE, no prazo máximo de XX (XXXXX) dias corridos, contados
a partir da data da assinatura do presente contrato, sendo que os objetos recebidos serão conferidos no
momento da entrega pelo Fiscal do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
Será exigida garantia do objeto de, no mínimo, XX (XXXX) ano(s), contados do seu
recebimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Obriga-se a CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;
b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da entrega dos objetos do presente
CONTRATO, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam medidas
corretivas;
c) fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir
dúvidas e orientá-la nos casos omissos.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se a CONTRATADA
a) assumir a responsabilidade por todas as despesas decorrentes da prestação do objeto
contratual;
b) entregar o objeto do contrato, em perfeitas condições de uso no endereço da contratante.
c) assumir a total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, acidentárias e
previdenciárias e todos os demais encargos, que porventura venham a incidir sobre o objeto contratual;
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d) responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
de atraso quando da entrega dos objetos deste CONTRATO;
e) manter a regularidade fiscal durante todo o período de vigência do presente CONTRATO.
CLÁUSULA NONA – DO VALOR E PAGAMENTO
O valor totaldo presente Contrato importa em R$ XXXX (XXXXXXXX).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todo pagamento será processado através do Setor Financeiro
e Orçamentário desta CGM, em até XX (XXXX) dias úteis do recebimento do objeto contratual, mediante
a data de apresentação do faturamento/Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O cumprimento do prazo de pagamento pela
CONTRATANTE estará vinculado às observâncias pela CONTRATADA dos prazos para
emissões/entrega do faturamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
O preço permanecerá fixo e irreajustável durante o período de vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à execução do presente CONTRATO são oriundos da seguinte
dotação orçamentária: XXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FISCAL DO CONTRATO
A Fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida pelo servidor designado pela
Contratante ao qual competirá receber, conferir o objeto do Contrato, bem como dirimir as dúvidas que
surgirem e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal n° 8.666/93; A
fiscalização que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos; A CONTRATANTE se reserva
no direito de rejeitar no todo em parte o objeto do Contrato se considerados em desacordo ou
insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
As penalidades previstas são de acordo com a Lei 8.666/93 e modificações introduzidas e
demais legislações pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
a) No caso de rescisão do CONTRATO por culpa da CONTRATADA, garantida a prévia
defesa, fica a mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e à aplicação
de Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO.
b) Aplicação de suspensão do direito de licitar da CONTRATADA, junto à Administração
Pública, de acordo com a Lei 8.666/93.
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c) Quando comprovado a qualquer tempo que o objeto proposto não corresponde ao
especificado na Proposta Técnica da CONTRATADA, a correção deverá ser efetuada no prazo máximo
de XX (XXXXX) dias úteis, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, ficando ainda garantido o
direito de ressarcimento de eventuais prejuízos que o fato ocasionar.
d) O não cumprimento do disposto na alínea anterior implica na aplicação, a partir do 6º
(sexto) dia útil, sem justificativa da CONTRATADA e não aceita pela CONTRATANTE, de multa de
0,1% (um décimo por cento) do valor total por dia de atraso, cumulativa, calculada e limitada sobre o
valor do CONTRATO, podendo a Câmara Municipal tomar outras providências legais cabíveis, inclusive
à rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A rescisão do CONTRATO poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos
77 a80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro pelo setor
competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Elegem as partes, o Foro da Comarca de São Luís, com renúncia expressa a qualquer outro,
para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três)
vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
São Luís/MA XX de XXXX de 201X.

___________________________________
XXXXXXXX
CONTRATANTE/CGM
______________________________________
XXXXXXXXXXX
CONTRATADA/XXXXXX LTDA.
Testemunhas:
1.
__________________________________
CPF Nº
2.
__________________________________
CPF Nº.
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