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ANEXO V

_____/2018.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
PA E A 

EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME 
______________________________.

Prefeitura Municipal com sede no
-000, 

com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS 
WATANABE, brasileiro, cas

-
-000, por meio de sua SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ________________, representada pelo SR. ___________________, brasileiro, 
________________  

, denominado aqui de 
CONTRATANTE, e a empresa ______________________________, com sede na Rua 

- ESTADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx, doravante 
denominada 

- DO OBJETO
1.1.

OU FONRECIMENTO DE BEM de XXXXX, para atender a Prefeitura Municipal de Santa 
s no processo administrativo acima 

ITEM UNID QUANT VALOR VALOR 
TOTAL

1.2 ao estipulado neste contrato, bem como as 

m. 

1.2.1
1.3

1.4. Nen
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2.1.
de 

expediente.
2.2. O objeto da
Secretaria, como frete ou descarga e outros.
2.3.
2.3.1. conformidade do 

2.3.2. -
Edital e da proposta, contados 10 (dez) 

partes.
2.4.

bem como determinar prazo de 60

DO RECEBIMENTO

CLAUSULA QUARTA DA GARANTIA

ntia 
passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do novo objeto.

DO VALOR E DO PAGAMENTO
R$ XXX (XXXXX compreendendo todas as despesas e 

custos diretos e indi
5.2.

USULA SEXTA 

consignadas:
Natureza da Despesa:

UO XX
PT XX

XX
XX
XX
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TRATADA E DO CONTRATANTE
8.1 CONTRATANTE:

8.1.1. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desdeque cumpridas todas 
as formalidades contrato.
8.1.2.
8.1.3. Contratada;
8.1.4. o do Contrato;
8.1.5

quando
8.1.6 ecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
8.1.7

da
CONTRATADA.
8.1.8.

convenientes;

8.2. Cabe CONTRATADA:
CONTRATADA

assinado com a CONTRATANTE
contratual:
8.2.1. Fornecer o objeto contratual de conf

8.2.2. Executar diretamente o contrato, permitindo-
8.2.3 que ensejaram sua 

8.666/93;
8.2.4
fornecimento do objeto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

8.2.6. qual for, desde que praticadapor seus 
CONTRATANTE;

8.2.7
municipal, bem ainda, 

praticados;
8.2.8 contratual;
8.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contratual den

8.2.10 da CONTRATANTE, inerente 
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8.2.11. Comunicar a CONTRATANTE
prestar os esclarecimentos julgados
8.2.12.

em vigor, obrigando- -
CONTRATANTE;

8.2.13

CONTRATANTE;
8.2.14 penal relacionados ao 
fornecimento do objeto contratual.
8.2.15. Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;
8.2.16. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre 
o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e 

CONTRATANTE.

-
ransfere a responsabilidade do seu pagamento a 

CONTRATANTE CONTRATADA 

CONTRATANTE;

A CONTRATADA responsabilizar-se-

DAS RESPONSABILIDADES
9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

-
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer

-
(dois 

-

-



43 de 44

10.1. a
entrega.
10.2. contrato, nas 

entrega.
10.3

10.4
pe

- penal.

-
ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

ao pagament
vencimento daquele.

-
a por danos causados a Contratante.

acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:
a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.

entrega.
Instrumento.

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da lei.

utra, por escrito.

12.1. odendo ser prorrogado 
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13.1. ha celebrar com 

14.1 -
CONTRATANTE

DO FORO
15.1 - As partes elegem o Foro da

o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na 
teor.

Santa Izabel do xxx de xxx de 2018.

PA
CONTRATANTE

EMPRESA
CONTRATADA

Testemunhas:
1).

2).
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