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MINUTA DO CONTRATO 

 

AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, DO TIPO 

CAMIONETE PICK-UP, FABRICAÇÃO NACIONAL, 

DIESEL 4X4 CÂMBIO MANUAL QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI E 

A EMPRESA _____________ PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICA. 

 

 

Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, Estado do Pará, Pessoa 

Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 05.846.468/0001-15, com sede e 

foro no Município de Juruti, na Rua da Saudade, s/nº - Centro, neste ato representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE, brasileiro, 

portador da Carteira de Identidade nº RG nº 2409561-3-SSP/AM e do CPF/MF sob o nº 

011.640.282-27, residente e domiciliado nesta cidade de Juruti, Estado do Pará, na Travessa 

Raimundo Mafra, nº 20, bairro Prainha - Distrito Muirapinima, CEP: 68170-000, no exercício de 

seu mandato político e no uso de suas atribuições legais, doravante denominado de 

CONTRATANTE; e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa 

_____________, com sede na _______________, Bairro Centro, Juruti – PÁ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº.___________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Senhor _____________, (brasileiro), (solteiro), residente e domiciliado na 

_________________, Bairro  _____, ______, portador da Carteira de Identidade nº _________, 

inscrito no CPF/MF sob o nº_________, pactuam o presente  CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, DO 

TIPO CAMIONETE PICK-UP, FABRICAÇÃO NACIONAL, DIESEL 4X4 CÂMBIO 

MANUAL, com fundamento na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação da Lei n. 

8.883/94, e do Decreto nº 9.412/2018, de acordo com o que consta do PROCESSO 

LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 2/2022-031004, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, DO TIPO CAMIONETE PICK-UP, FABRICAÇÃO 

NACIONAL, DIESEL 4X4 CÂMBIO MANUAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 
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2.1 A empresa Contratada deverá realizar o fornecimento do veículo, conforme condições e 

especificações constantes no Edital de Tomada de Preço nº 2/2022-031004. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ ___________(reais), 

3.2. Fornecido o veículo, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de 

Compras a nota fiscal / fatura emitida (s) para fins de liquidação e pagamento; 

3.3 O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal no prazo de até 5 (dias) dias úteis, 

contado da data do recebimento do veículo com nota fiscal/fatura, mediante ordem bancária, 

emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora; 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 

4.1 O valor do presente Contrato não sofrerá reajustes. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 O prazo máximo de entrega do veículo novo será de 60 (sessenta) dias, corridos, 

contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Câmara Municipal 

de Juruti. 

5.2 A licitante vencedora poderá entregar o veículo, na sede da Câmara Municipal de 

Juruti - situado na Rua da Saudade, S/N Centro - Juruti – PA CEP: 68170-000. 

5.3 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega. Não será aceito veículo 

que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem 

quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito 

funcionamento. 

5.4 O contrato terá a vigência de 60 dias após a assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57 itens II da Lei 8.666/93, se houver interesse de 

ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Unidade Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Juruti. 

Função Programática: 01 031 0014 2.001– Manutenção do Poder Legislativo. 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

7.1.1. Efetuar a entrega do veículo em perfeito estado, de acordo com as especificações 

constantes no presente Edital e neste Termo de Referência, dentro do prazo apresentado na 

proposta pela empresa licitante vencedora; 

7.1.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega do veículo. Não será aceito o 

produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem 
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quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e 

conclusão do objeto contratado; 

7.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas, instalação e funcionamento do veículo 

novo, disponibilizando todos acessórios necessários funcionamento e uso do mesmo; 

7.1.4 Dar ciência a Câmara Municipal, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar quando da entrega dos veículos; 

7.1.5. Responder por todas as despesas relativas a tributos e quaisquer outras que forem devidas, 

referentes ao objeto; 

7.1.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

7.1.7. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) 

que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

7.1.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal; 

7.1.9 Comprovar a Assistência Técnica autorizada no Estado do Pará, prestada por empresas 

credenciadas junto ao Fabricante do veículo, mediante prospecto, site de internet ou outros meios, 

contendo a rede de serviços autorizados. Essa assistência técnica será prestada durante todo o 

período de garantia do veículo; 

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.2.1. Receber o veículo e verificar se está de pleno acordo com as especificações definidas neste 

Edital e no Termo de Referência Anexo; 

7.2.2. Rejeitar no todo ou em parte, o veículo que a licitante vencedora entregar fora das 

especificações deste Edital; 

7.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da licitante vencedora; 

7.2.4. Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer

 irregularidade manifestada na entrega do veículo; 

7.2.5. Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições 

estabelecidas neste Edital; 

7.2.6. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos neste Edital. 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DO PRODUTO 

8.1. A garantia do bem a ser entregue não poderá ser inferior a 03 (três) anos, contados a partir 

da data de entrega definitiva do mesmo; 

8.2. O veículo ofertado deverá contar com serviços de assistência técnica autorizada no Estado 

do Pará, prestada por empresas credenciadas junto ao fabricante do mesmo; 
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8.3. A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte do veículo até a autorizada mais 

próxima, comprometendo-se à prestação de assistência técnica especializada no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, caso este apresente qualquer defeito. 

9.0. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

9.1- Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte os serviços inapropriados; 

9.2. O serviço será acompanhado e fiscalizado por Servidor competente, pertencente ao quadro 

funcional da Câmara e devidamente designado para tal fim, Servidora FERNANDA 

RODRIGUES DE ALMEIDA. 

9.3. O servidor (a) que acompanhará e fiscalizará o fornecimento do objeto, que apresentará à 

contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, 

sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento do objeto. 

9.4. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. As penalidades contratuais serão as de advertência verbal ou escrita, multas, declarações 

de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o capitulo IV, da Lei 

Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

10.2. As advertências verbais ou escritas serão aplicadas independentemente de outras sanções 

cabíveis, quando houver descumprimento das condições contratuais, ou condições técnicas 

estabelecidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1 A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer das seguintes formas: 

a). Amigável, por acordo entre as partes, reduzindo o Termo do Processo de Licitação, desde que 

haja conveniência para a Contratante; 

b). Administrativa, por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I à XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

c). Judicial – nos termos da legislação processual. 

12.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS 

13.1 A Contratada fica obrigada a atender todas as exigências deste Contrato. 

13.2 A Contratada assume em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza 

civil, trabalhista e previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal 

eventualmente contratado para o fornecimento do produto, objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 O Contrato poderá ser alterado de acordo com o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com 

as devidas justificativas, conforme a seguir: 

14.1.1 Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do Objeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa do Objeto, nos limites permitidos por Lei. 

14.1.2 por acordo das partes, quando: 

a) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 

de bens ou execução dos serviços. 

14.2. Demais casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FATO GERADOR DO CONTRATO 

15.1 O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores e foi originado o Processo Licitatório de Tomada de Preço 

nº 2/2022-031004, como também faz parte integrante do processo, a Proposta de Preço do 

Licitante vencedor do certame. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Juruti -Pá, com recusa de qualquer outra instituição por 

mais privilegiada que seja, para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato. 
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16.2 E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, 

em 03 (três) vias de igual valor e teor para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) 

testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 

Juruti/PA, ______ de _______ 2022. 

Câmara Municipal de Juruti/PA 

Representante Legal da Contratada 

Testemunhas: 

1). ________________________________________ 

RG: 

CPF: 

2) _________________________________________ 

RG: 

CPF: 
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