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CONTRATO Nº 050/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2196/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016 
 

 
CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE PÁ 
CARREGADEIRA, ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E TOÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 
ME. 

 
 
a) A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ Nº 17.590.843/0001-98, com sede à 

Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500, neste ato 
representada por seu Secretário, Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinário, portador do 
CPF nº387.347.881-15 e no RG nº1.496.030 SSP-GO, residente e domiciliado à Rua 10, nº55, Parque 
Primavera, CEP: 77.413-100, Fone: (63)8111-1011, Gurupi/TO. 

 
b) CONTRATADA: TOÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 15.508.235/0001-66, com sede na Rua 06, quadra 48, lote 01, nº 722, Setor Waldir Lins, 
CEP: 77.064-538, na cidade de Gurupi - TO, neste ato representada pelo Sr. Enok Alves de Oliveira, 
brasileiro, casado, empresário, portador do CPF sob o nº 260.819.621-72, e RG sob o nº 1.492.087 SSP/GO, 
residente e domiciliado na Rua 06, quadra 48, lote 01, nº 722, Setor Waldir Lins, CEP: 77.423-140, Gurupi-
TO,  

 
Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Presencial Nº035/2016, na forma da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2.002, pela Lei Complementar Nº 123/06 de 14/12/2006 e Lei Complementar 
147/2014 de 07/08/2014, e subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e ato de ratificação do Secretário Municipal de Infraestrutura, conforme Termo de 
Homologação de 25/07/2016, tudo constante no Processo Licitatório nº 2407/2016, do qual passa a 
fazer parte integrante este Instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Instrumento Contratual a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS, conforme condições, quantitativos e especificações constantes 
neste Instrumento, no Termo de Referência-Anexo I do Edital.  

 
2.2. Da quantidade e das especificações do objeto: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD 
MARCA e 
MODELO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
CONTRATO 

 
19 

PÁ CARREGADEIRA, cuja potência do motor 
seja superior a 110 HP e inferior a 150 HP, e 
que esteja em bom estado de conservação. O 
veículo deverá ficar a disposição da 

secretaria de Infraestrutura. 

 
SERV. 

 
01 

 
Caterpillar/ 

930r 

 
R$ 

11.950,00 

 
R$  

77.276,62 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
3.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Termo 

de Referência, deste Instrumento Convocatório e do Instrumento Contratual a ser firmado. 
 
3.2. A Contratada deverá ainda aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários à execução do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, 
sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DA FORMA DE SOLICITAÇÃO, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
4.1. Do prazo de início da locação 
4.1.1. O prazo de início da locação das Máquinas, Caminhões e Veículos deverá ocorrer no prazo máximo de até 

07 (sete) dias úteis, após assinatura do respectivo contrato, mediante solicitação/ordem de serviço do 
Órgão Solicitante. E deverá ser prestado durante o prazo de vigência do instrumento contratual. 

 
 

4.2. Da forma de Solicitação do Objeto 
4.2.1. As Máquinas, Caminhões e Veículos, serão solicitados conforme a necessidade e conveniência da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Secretário/Gestor da pasta ou do servidor responsável, 
que fará a solicitação, informando a necessidade da contratação e marcando a data para apresentação do 
objeto no pátio da Secretaria para vistoria e demais atos necessários. 

 
4.2.2. As Máquinas, Caminhões e Veículos deverão estar a inteira disposição da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, de segunda-feira à domingo, no período de 24 (vinte e quatro) horas, durante todo o 
período de vigência do Contrato devendo cumprir com a execução dos serviços demandados. 

 

4.2.3. Os estimativos relacionados no Termo não gera qualquer tipo de obrigação à Contratante, podendo o 
Município promover a solicitação do serviço de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação 
pertinente. 

 
 

4.3. Do local de entrega do Objeto 
4.3.1. Fica estabelecido que a entrega das Máquinas, Caminhões e Veículos deverá ocorrer por parte da 

Contratada, às suas expensas, na Secretaria Municipal de Infraestrutura situada na Rua Antônio Nunes 
da Silva nº 2195, Parque das Acácias Gurupi, mediante solicitação da Secretaria.  

 
 

4.3.1.1. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e 
Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração. 

 
4.4. Das condições de recebimento do objeto 
4.4.1. A Contratante se reserva ao direito de inspecionar os veículos/máquinas antes da utilização destes ou a 

qualquer tempo, podendo rejeitá-los, mesmo após o aceite, se detectado defeitos de ordem mecânica ou 
irregularidade na documentação que ponha em risco os passageiros ou que possa prejudicar a continuação 
dos trabalhos desenvolvidos. 

 
4.4.2. O recebimento dos bens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação da conformidade 

do objeto para a execução do serviço no qual será destinado e no prazo máximo de 02 (dois) dias, será 
efetuado o recebimento definitivo ou não. 

 
4.4.3. Cada objeto fornecido pela detentora deverá ser entregue com tanque de combustível cheio/completo, 

ficando acertado que no momento de encerramento do compromisso, por qualquer motivo, a empresa 
fornecedora receberá o referido objeto com o tanque de combustível cheio/completo.  

 
4.4.4. Quaisquer multas de trânsito ocorridas durante a execução do serviço será de responsabilidade: 
a) do condutor, se for por infração das leis de trânsito, por não portar documentação do veículo e de 

habilitação do motorista, ou outras de responsabilidade do motorista/operador. 
b) do proprietário, se for por falha do veículo ou documental, falta de itens de segurança exigível pela lei, 

atraso da documentação do veículo e outras nesta natureza. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA MÃO DE OBRA E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA 

ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. Da Mão de Obra e Condições Necessárias Para Prestação do Serviço 
5.1.1. Cabe a Contratada arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos 

serviços, como mão de obra (motorista/operador), devidamente habilitados e experientes na condução das 
Máquinas, Caminhões e Veículos, para a realização do serviço. 
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5.1.2. Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade, garantia 
e qualidade, obedecendo rigorosamente às ordens de serviços e horários estabelecidos pela Contratante.  

 
5.1.3. Apresentar os veículos e máquinas sempre limpos e em boas condições de tráfego. 

 
5.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua 

culpa ou dolo na prestação dos serviços, reparando às suas custas os danos causados durante a execução 
dos serviços contratados. 

 
5.1.5. Os serviços deverão ser executados diariamente em rotas e locais dentro do Município de Gurupi e se 

necessário em municípios dentro do Estado do Tocantins, definidos previamente pela Contratante durante 
o período de vigência do Contrato, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 

 
5.1.6. A execução do serviço será comprovada por meio de nota fiscal emitida mensalmente pela Contratada e 

atestada por servidor responsável da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  
 
5.2. Da Assistência das Máquinas, Caminhões e Veículos 
5.2.1. A Contratada ficará obrigada a trocar/substituir, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as 

Máquinas, Caminhões e Veículos caso venham a ser recusados no ato da vistoria ou da verificação da 
conformidade do objeto. 

 

5.2.2. Toda a manutenção necessária, tais como: Troca de Óleo, Lubrificação, Retirada de Vazamentos, 
Consertos e/ou Substituições de Pneus e Câmaras de Ar, Substituição de Peças e outros não relatados, 
correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 

5.2.3. Ficará ainda por conta da contratada o compromisso de manter a documentação das Máquinas, 
Caminhões e Veículos rigorosamente em dia, tais como: DPVAT, IPVA, SEGURO CONTRA TERCEIROS entre 
outros que sejam necessários para o bom andamento do serviço. 

 

5.2.4. Para a efetivação do contrato a Contratante exigirá da Contratada a apresentação de Apólice de seguro 
com existência de cobertura contra terceiros, dentre outros. 

 
 

5.2.5. Somente o fornecimento do combustível ficará a cargo da Contratante. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. Fica como servidor responsável pela fiscalização do Contrato o Sr. Aitimem Salim, Diretor 

Administrativo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, telefone para contato: (63) 3315-0070 e-
mail: aslibano@globomail.com, podendo este substabelecer tais funções a servidor que indicar para tal, 
devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº8.666/93.  

 
6.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes a locação do bem, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada sem ônus para a Contratante. 
 

6.3. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem 
praticados pela Contratante. 

 
6.4. A Fiscalização exercida pela Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, durante a 

vigência do contrato, bem como pelo prazo de garantia do objeto, por danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei 
nº 8.666/93. 

 

6.5. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a locação do bem e vigência do contrato, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada das responsabilidades e obrigações assumidas para a 
execução do objeto, bem como pela locação do bem em bom estado e em uso adequado por esta Secretaria. 

 

6.6. A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros acerca da execução do objeto.  
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6.7. O relatório da locação do objeto será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução 
do objeto. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS 

7.1. A despesa decorrente da Contratação correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura – dotação orçamentária 13.20.15.452.1541.2077, Elemento de 
Despesa 339039, ação de Manutenção da Limpeza Pública. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. Acordam as partes que o valor total do presente contrato é de R$ 77.276,62 (setenta e sete mil duzentos e 
setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), para a locação do objeto, que serão pagos em 06 (seis) 
parcelas mensais de R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais), e 01 (uma) parcela mensal no 
valor total de R$ 5.576,62 (cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), referente 
aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril/2017. 

 
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente através de Ordem Bancária na conta corrente da Prestadora de 
serviços, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à 
Fornecedora, e será efetuado em até 30 dias após a prestação do serviço. 

 
9.2.  O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 

mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
9.3.  A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 

rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do 
Banco e respectiva Agência. 

 

9.3.1.  A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a 
fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

 
9.3.2.  A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e 

deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo 
Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal 
identificado e autorizado para tal. 

 

9.4.  Para efetivação dos pagamentos, a Contratada deverá apresentar, ainda, as seguintes certidões: Certidões 
de regularidade junto a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, FGTS, CNDT, 
aprovadas pela Comissão de Fiscalização, as quais deverão ser juntadas aos autos do processo próprio. 

 

9.5.  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 

9.6. Poderá ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos 
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovação por 
parte da Contratada, da respectiva matrícula junto a Seguridade Social e a da correspondente 
Comprovação dos encargos sociais pertinentes à obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do Instrumento Contratual será do dia 17 de abril de 2017 até o dia 31 de outubro 
de 2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal nº. 8.666/93, desde que 
demonstrado interesse público. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

11.1 Após a homologação da Licitação a Autoridade competente, convocará a adjudicatária para assinatura do 
contrato, que deverá responder no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo 
observar e cumprir as exigências contidas no Edital e seus anexos. 
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11.2. A assinatura do contrato com a Contratada depende do cumprimento das seguintes condições:  
 
11.2.1. Referente à Máquina, Veículo e Caminhão apresentar (conforme o caso): 
a) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; 
b)  Cópia do comprovante de pagamento do IPVA; 
c) Cópia do comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga a pessoas transportadas ou no - DPVAT; 
d) Cópia da Apólice de seguro com existência de cobertura contra terceiros.                 
 
11.3. O não atendimento ao exigido neste item quanto à documentação pela Contratada, sujeita-a ás 

penalidades constantes na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
12.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da Contratada:  
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Contrato, bem como, 

na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, 
no local indicado pela Contratada, sendo observadas as exigências e informações do Servidor municipal 
responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis; 
c) Apresentar a Apólice de seguro com existência de cobertura contra terceiros, dentre outros no ato da 

contratação; 
d)  Providenciar motoristas/operadores devidamente capacitados/habilitados para conduzir as Máquinas, 

Caminhões e Veículos contratados;  
e)   Manter as Máquinas, Caminhões e Veículos conforme determinação do Código Brasileiro de Trânsito, bem 

como toda a legislação, inclusive pertinente a utilização e obrigatoriedade do uso dos equipamentos de 
segurança e condições dos mesmos e outros;                                                                                                                                                                                                                                                                            

f) Manter a documentação das Máquinas, Caminhões e Veículos rigorosamente em dia, tais como: DPVAT, 
IPVA, SEGURO CONTRA TERCEIROS entre outros que sejam necessários para o bom andamento do serviço; 

g) As Máquinas, Caminhões e Veículos ofertados/contratados deverão obrigatoriamente apresentar em 
perfeito funcionamento o horímetro, no caso de máquinas, e o hodômetro/tacógrafo/velocímetro no caso 
dos Caminhões e Veículos; 

h)  Trocar/substituir, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis as Máquinas, Caminhões e Veículos 
caso venham a ser recusados no ato da vistoria ou da verificação da conformidade do objeto; 

i) Responsabilizar-se com as despesas concernentes a prestação do serviço compreendendo tributos, 
impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento; 

j) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer Máquinas, Caminhões e Veículos que não esteja dentro do 
padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em 
conformidade com as especificações deste Termo e/ou na nota de empenho; 

k) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto 
l)  Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de 

ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações 
legais a que estiver sujeita; 

m) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

n) Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do bem locado, obrigando-se a 
corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, caso ocorram em desacordo com o Termo de Referência e 
apresentado na proposta; 

o) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de acompanhar a 
locação do bem contratual prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, 
inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado; 

p) Manter todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório do certame; 
q)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
12.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da Contratante: 
a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das 

respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias; 
b) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e 

condições estabelecidas no contrato; 
c) Fornecer combustível; 
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d) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada conforme estipulado, desde que 
não haja impedimento legal para o ato; 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as respectivas especificações contidas 
no Termo de Referência, Proposta apresentada ou Contrato firmado; 

f) Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato; 
g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas; 
h)  Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 

sua responsabilidade; 
i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

13.1. Ao(s) Licitante(s)poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por 
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as 
penalidades constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto:  

 
I - Advertência nos casos de:  
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
 
II - Multas nos seguintes casos e percentuais:  
a) Por atraso injustificado na execução da ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Compra/Autorização de 

Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total 
contratado;  

b) Por atraso injustificado na execução do ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Compra/Autorização de 
Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, com 
possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;  

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Órgão Competente: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;  

d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP/Instrumento Contratual, a Ordem de Compra/Autorização de 
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor total da proposta; 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada a ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Compra/Autorização 
de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, 
respectivamente;  

f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da 
Autoridade.  

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a 

Administração:  
a) Por atraso injustificado na execução ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Compra/Autorização de 

Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano;  
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeira: até 02 (dois) anos;  
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber a ARP, o Contrato, a Ordem de Compra/Autorização de 

Fornecimento, conforme o caso, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) 
anos;  

d) Por inexecução total ou parcial injustificada da ARP/Instrumento Contratual/Ordem de 
Compra/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) anos;  

e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos;  
 
IV – Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no SICAF, ou no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da 
Lei nº10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP/Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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f) Falhar ou fraudar na execução da ARP/Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes.  

 
13.1.1. Para os fins do item 13.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 

e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso.  
 
13.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 13.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 

II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.° 
8.666/93.  

 
13.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do 

prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por meio de 
correspondência com aviso de recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a 
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 
razões de defesa.  

13.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e 
gravidade da falta cometida.  

 
13.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 13.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos Não 

participantes, conforme o caso. 
 
13.6. A sanção prevista no item V do item 13.1 é da competência de autoridade superior competente da 

Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DOS TRIBUTOS 

14.1 São de inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e 
trabalhistas decorrentes deste Contrato. 

 
14.2. A Contratante, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja 

obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
15.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo 

entre as Partes, mediante motivação formalizada e justificada, no que couber, obedecendo ao disposto 
nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração 
deverá restabelecer, por Aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 
15.2.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 
a celebração de aditamento.  

 
15.3. À Administração fica assegurado o lídimo direito de subsistindo razões plausível e de interesse coletivo, 

rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do contrato, depois 
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de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, sem ônus ou 
responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito. 

 

15.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em lei.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO 
16.1. Após a homologação da Adjudicação e do procedimento da Licitação, a licitante vencedora do certame 

será convocada por autoridade competente, para assinar ou retirar Contrato ou Instrumento equivalente, 
no prazo de 05(cinco) dias úteis contados do ato convocatório, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

16.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 
16.2. É facultado à Contratante, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 
16.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta, sem convocação para a contratação, fica a 

licitante liberado dos compromissos assumidos. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e 

nº8.666/93, Edital do Pregão Presencial nº035/2016 e Processo Licitatório nº 2407/2016. 
 
17.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, 

que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital do 
Pregão Presencial nº035/2016 e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 
17.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
17.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma. 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   
GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA 

                                   CONTRATANTE 

      TOÁ MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 
     ENOK ALVES DE OLIVEIRA 

     CONTRATADA 
 

 
Testemunhas: 
 
1_________________________________________________________________________________CPF_________________________________________ 
 
 
2_________________________________________________________________________________CPF_________________________________________ 
 


