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Contrato n.º 0__/2022/PMC 
Processo Administrativo n.º 624/2022 

Contrato que entre si fazem a Prefeitura 
Municipal de Cabixi e a 
empresa_______________________ 

A N E X O  V I  

M I N U T A  D E  C O N T R A T O  

 

 

 

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob nº. 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios n.º 4031, Centro, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. IZAEL DIAS 
MOREIRA, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de 
Cabixi, na Rua Pitaguaras, 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO, e 
de outro lado a empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob n° 
________________, com sede a __________________________ Estado de _____________, 
doravante denominado de CONTRATADO neste ato representada pelo Senhor (a) 
____________________________, portador do CPF n° _____________, e RG nº 
_________________, resolvem celebrar o presente instrumento, tudo conforme rege a Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações, o presente contrato em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 
040/2022/PMC, com forma de execução por menor preço por km rodado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I):  

§ 1. Contratação de Empresa qualificada para fornecimento da cessão de licença de uso 
de sistemas aplicativos integrados (softwares), atualização, atendimento técnico, 
infraestrutura tecnológica, implantação, treinamento e assessoria ao Executivo 
Municipal nas áreas de tecnologia de informática e gestão, com a finalidade de 
modernizar as metodologias e mecanismos de gestão administrativa em geral. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS LOCAIS 
ONDE SERÃO IMPLEMENTADOS.: 

§ 1. A locação dos sistemas aplicativos, a prestação dos serviços de manutenção 
corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas, a prestação dos serviços de treinamento e 
consultoria em sistemas, e manutenção dos mesmos, serão realizados mensalmente, 
conforme o abaixo especificado: 

a) A locação dos sistemasconfere à Prefeitura Municipal o direito não exclusivo e 
intransferível de utilizar os sistemas locados pelo prazo de duração do respectivo 
contrato. 

b) Cada sistema locado para uso terá de ser constituído de material legível por máquina, 
diretamente carregável (programa objeto), processando sob o sistema operacional 
fornecido pela Contratada, na modalidade de rede local. 

c) Obriga-se a Contratante a não fornecer ou tornar disponível a terceiros, qualquer 
material, documentação e ou cópia dos sistemas sem o prévio e expresso 
consentimento da Contratada. 
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d) Deverá ser dada garantia de funcionamento dos sistemas, dentro das especificações 
originais ou ajustadas através de manutenção evolutiva/adaptativa, durante todo o 
prazo de validade do contrato. Esta garantia compreende a alteração de programas de 
computador visando eliminar erros de lógica que possam surgir eventualmente 
durante o funcionamento dos programas. 

e) Deverá o fornecedor oferecer todo o treinamento ao pessoal da administração, para o 
entendimento do funcionamento dos sistemas licenciados; 

f) O fornecedor será responsável, pela manutenção corretiva dos Sistemas Aplicativos, 
dentro de sua área de fornecimento e responsabilidade; 

g) O fornecedor deverá atender aos chamados técnicos e solucionar os problemas, nos 
prazos homologados na proposta da licitante vencedora; 

h) O fornecedor deverá elaborar as alterações dos sistemas (manutenção evolutiva e 
adaptativa) no prazo estipulado no contrato, quando solicitado pela administração, 
até o limite de homens-hora de consultoria mensal estipulado; 

i) O fornecedor deverá responder consultas através de fone, fax, internet nos termos da 
proposta e do edital, visando esclarecer dúvidas suscitadas pelas áreas dos 
funcionários da administração; 

j) Eventuais softwares essenciais à execução dos serviços e ao funcionamento dos 
sistemas aplicativos, que porventura não estejam contemplados no presente, deverão 
ser cotados e especificados pela Licitante, ficando sob sua responsabilidade o 
fornecimento da solução completa; 

k) Eventuais serviços de alvenaria necessários à passagem dos cabos da rede de 
comunicação de dados, bem como serviços de instalações elétricas necessárias a 
energização dos equipamentos, nos prédios onde serão instalados os sistemas, serão 
fornecidos pela administração do Órgão; 

l) Compete à Contratante fornecer os insumos para os equipamentos (cartuchos de tinta 
para impressora jato de tinta, toner, cilindro e revelador para impressoras laser, papel 
para impressora, compact disk (CDs) e/ou fitas DAT para backup, etc.); 

m) A Contratante também deverá arcar com as despesas com tarifas de serviços de 
comunicação de dados (serviços de telefonia em linhas públicas ou privativas, 
serviços de transmissão de dados na modalidade frame-relay, fibra ótica, wimax, 
etc.); 

n) A Contratante deverá proceder a contratação dos serviços relacionados no item 
anterior, diretamente com empresa concessionária autorizada da ANATEL; 

o) A Contratante também deverá se responsabilizar pelo provimento dos serviços de 
fornecimento de energia elétrica, das instalações e mobiliário necessários para 
recebimento dos equipamentos e sistemas a serem contratados; 

p) O funcionamento dos equipamentos de informática instalados, bem como a aquisição 
de novos equipamentos de informática necessários, ficará a cargo da Contratante; 
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q) A Contratada deverá efetuar o treinamento dos servidores para operar os sistemas a 
serem instalados, em espaço físico e com materiais a serem fornecidos pela 
Prefeitura Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E 
GARANTIA: 

§ 1. A Empresa contratada deverá disponibilizar equipe técnica para implantação dos 
sistemas, conforme as condições e atividades descritas na presente cláusula. 

§ 2. A implantação dos sistemas não poderá ser superior a 90 (noventa) dias contados a 
partir do recebimento da Ordem de Serviço Inicial. 

§ 3. Assim que receber a Ordem de Serviço Inicial a Empresa contratada deverá designar 
um responsável para coordenar a implantação. Por sua vez, a Prefeitura Municipal irá 
designar um representante para apoiar, acompanhar, avaliar e fiscalizar os trabalhos. 
Também designará servidores municipais das áreas de informática, cadastro mobiliário, 
contabilidade e fiscalização para apoio e suporte aos técnicos da Empresa Contratada 
para a implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua implantação. 

§ 4. Antes de iniciar qualquer serviço técnico para implantação o Coordenador da 
Implantação designado pela Empresa Contratada deverá reunir-se com o Representante 
designado pela Câmara, juntamente com as chefias das áreas funcionais envolvidas a 
fim de alinhar os acordos e procedimentos a serem cumpridos durante a implantação. 

§ 5. Caso seja necessário o Coordenador da Implantação designado pela Empresa 
Contratada e sua equipe técnica poderão realizar visitas e levantamentos nas áreas 
funcionais envolvidas a fim de colher as informações necessárias para a implantação. 

§ 6. Após a reunião de alinhamento e levantamentos a Empresa Contratada deverá 
apresentar à Administração cronograma para implantação dos sistemas, contemplando, 
obrigatoriamente, todas as exigências deste item e seus subitens. Assim que acordarem 
sobre o cronograma de execução da implantação as partes deverão homologá-lo, através 
de assinatura de documento entre as partes. 

§ 7. Na medida em que executar os serviços para implantação, os Técnicos da Empresa 
Contratada deverão documentar as tarefas realizadas e passar para o Representante da 
Câmara conferir, avaliar e atestar a realização dos trabalhos. 

§ 8. Os serviços poderão ser executados de forma local, com a presença física dos 
Técnicos da Empresa Contratada na sede do Prefeitura Municipal e quando couber 
também internamente em suas instalações. 

§ 9. Quando o Coordenador da Implantação designado pela Empresa Contratada e o 
Representante da Contratante se reunirem, os assuntos tratados, acordos e deliberações 
dessas reuniões devem ser documentados e o respectivo documento assinado pelas 
partes. 

§ 10. Quando os serviços previstos para a implantação forem realizados, O Coordenador 
da Implantação designado pela Empresa Contratada e o Representante da Câmara 
deverão reunir-se a fim de homologar a conclusão da implantação, através de assinatura 
de documento entre as partes. 
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§ 11. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regula-se pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma 
do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo 
diploma legal. 

§ 12. A fiscalização pela CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento; 

§ 13. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a 
irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
determinadas no Contrato; 

§ 14. Não serão admitidas subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do 
objeto do presente instrumento, associação do Contratado com outrem, bem como a 
fusão, a cisão ou a incorporação, não aceitas pelo Contratante, que impliquem em 
substituição do Contratado por outra pessoa e comprometa a execução deste objeto. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESCRIÇÕES FUNCIONAIS DOS SISTEMAS: 

§ 1. As descrições funcionais mínimas dos sistemas operacionais que compõem o objeto 
da licitação, são os relacionados no Anexo A do Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

§ 1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, 
exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO. 

§ 2. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO. 

§ 3. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais. 

§ 4. Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam realizados pelo 
CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, 
salvo se autorizado prévia e expressamente. 

§ 5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo CONTRATADO. 

§ 6. Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 
condicionantes da assinatura deste. 

§ 7. Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que 
precedem e integram o presente contrato, mesmo as não transcritas neste Termo. 

§ 8. Efetuar a publicação deste termo contratual na forma da lei. 

§ 9. Não fornecer ou tornar disponível a terceiros, qualquer material, documentação e ou 
cópia dos sistemas sem o prévio e expresso consentimento da Contratada. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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§ 1. Prestar o serviço de manutenção dentro do prazo pactuado. 

§ 2. Comunicar por escrito à Diretoria Administrativa e Financeira da Prefeitura 
Municipal de Cabixi, de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente 
venham a ocorrer com seus empregados no ambiente da contratante. 

§ 3. Acatar as instruções e observações que emanem a Prefeitura Municipal de Cabixi 
refazendo qualquer serviço não aceito. 

§ 4. Levar imediatamente ao conhecimento da Diretoria Administrativa e Financeira da 
PMC qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos 
serviços, para a adoção das medidas cabíveis. 

§ 5. Executar os serviços através de profissionais comprovadamente qualificados e 
apresentados oficialmente a contratante. 

§ 6. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela contratante, sem qualquer ônus 
adicional para contratante. 

§ 7. Determinar aos seus funcionários que utilizem crachá de identificação próprio para 
entrar e permanecer nas dependências da Prefeitura Municipal de Cabixi. 

§ 8. Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e engenharia de segurança 
do trabalho. 

§ 9. Cumprir e fazer cumprir todas as normas internas da Prefeitura Municipal de Cabixi 
que afetem seus serviços e empregados. 

§ 10. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta ou indiretamente a Prefeitura 
Municipal de Cabixi ou a terceiros decorrentes de culpa ou de seus representantes, 
empregados e fornecedores. 

§ 11. Executar diretamente os serviços objetos deste temo de Referência, vedada à 
subcontratação ou credenciamento. 

§ 12. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 

§ 13. Observar rigorosamente as convenções/acordo de trabalho para garantir os direitos 
dos trabalhadores a serem alocados para a prestação dos serviços. 

§ 14. Manter durante toda a vigência do contrato, em conformidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por Lei e neste 
Termo de Referência. 

§ 15. Fornecer a cessão da licença de uso dos sistemas aplicativos, nos termos do Termo 
de Referência, conferindo ao Prefeitura Municipal o direito não exclusivo e 
intransferível de utilizar os sistemas pelo prazo de duração do respectivo contrato. 

§ 16. Deverá dar garantia de funcionamento dos sistemas, dentro das especificações 
originais ou ajustadas através de manutenção evolutiva/adaptativa, durante todo o prazo 
de validade do contrato. Esta garantia compreende a alteração de programas de 
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computador visando eliminar erros de lógica que possam surgir eventualmente durante 
o funcionamento dos programas. 

§ 17. Deverá responsabilizar-se, pela manutenção corretiva dos Sistemas Aplicativos, 
dentro de sua área de fornecimento e responsabilidade de acordo com Item 10, Subitem 
10.2, do Termo de Referência. 

§ 18. Deverá atender aos chamados técnicos e solucionar os problemas, nos prazos 
homologados na proposta. 

§ 19. Deverá responder consultas através de fone, fax, internet nos termos da proposta e do 
edital, visando esclarecer dúvidas suscitadas pelas áreas dos funcionários da 
Administração. 

§ 20. A contratada deverá efetuar o treinamento dos servidores para operar os sistemas a 
serem instalados no programa, de acordo com o Termo de Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO OU REAJUSTE 

§ 1. Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis nos 12 (doze) primeiros meses, a 
contar da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo permitida, após esse 
prazo, a repactuação desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, 
mediante demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, 
devidamente formalizada e justificada.  

§ 2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação ou reajuste pela 
variação do IGP – M,  Índice Geral de Preços do Mercado, será contado da data limite 
para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório para os insumos 
e da data  do  acordo,  convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou equivalente,  
vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  para  a  variação  dos  custos 
decorrentes da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes  instrumentos, na 
forma do  parágrafo  3º  do  artigo  37  da  IN  2,  alterada  pelas  IN’s  03,  04  e  
05/2009  do MPOG, combinado  com  o  artigo  38  da  mesma  Instrução  Normativa,  
incorporada  das  alterações retro mencionadas.   

§ 3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do 
fato gerador que deu ensejo à última repactuação.  

§ 4. As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo 
que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.  

§ 5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.   

§ 6. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante a 
comprovação pela Contratada do aumento dos custos, considerando-se:  

a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;  



 Proc.: 624/22 
N.ºFl:  
Resp. Allison 

0331 

b) As particularidades do contrato em vigência;  

c) A nova planilha com a variação dos custos apresentada;  

d) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes;  

e) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.   

§ 7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.   

§ 8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante a 
comprovação pela Contratada do aumento dos custos, considerando-se:  

§ 9. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte:  

I. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  

II. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações;   

Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato 
gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de 
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 
futuras;  

III. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens 
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  

IV. A repactuação contratual deverá ser pleiteada até a data da prorrogação contratual 
subsequente ao acordo, convenção ou dissídio coletivo, sob pena de preclusão do 
direito da contratada de repactuar.  

§ 10. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto 
no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.    

§ 11. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação, 
pela Contratante, de sanções administrativas constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 
8.666, de 21/06/93, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666, de 1993 e artigo 34-A e seu parágrafo único da IN 
02/2009 e suas alterações. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
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§ 1. O período para execução dos serviços terá seu início a partir da emissão da nota de 
empenho, assinatura do eventual contrato de prestação de serviços e emissão da ordem 
de serviço; 

§ 2. Após a assinatura do contrato a licitante vencedora será notificada através da ordem de 
serviço para apresentação dos veículos em até 05 (cinco) dias uteis, junto a Secretaria 
Municipal de Especial do município de Cabixi, Estado do Rondônia. A Não 
apresentação em tempo hábil decairá o direito da contratação, podendo o município 
convocar a empresa subsequente conforme determina a lei de licitações, nas mesmas 
condições estabelecidas; 

§ 3. A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e termina em 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme conveniência da Administração, como 
disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

§ 1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar documento exigido ou apresentar documentação falsa 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Poder Executivo 
Municipal pelo prazo de até cinco anos. 

§ 2. As sanções determinadas no item acima são de competência da Prefeitura Municipal 
de Cabixi. 

§ 3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou assinar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas, de acordo com o edital de licitação.Pela inexecução total ou parcial da 
prestação dos serviços objeto do Contrato, a Administração poderá, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções, após regular processo administrativo: 

I - Advertência; 

II - Multa, sendo: 

a) De 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser pago a PMC, em caso de atraso do 
pagamento do valor ofertado na licitação; 

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, pela não assinatura do contrato; 

c) De 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de atraso superior a trinta 
dias na execução dos serviços; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade. 

§ 4. Todas as sanções estabelecidas nas alíneas deste item são da competência do 
Presidente da Prefeitura Municipal de Cabixi. 

§ 5. O atraso injustificado na execução do serviço superior a 10 (dez) dias caracteriza a 
inexecução total do contrato, observada a conveniência da Administração, podendo 
ensejar a rescisão unilateral do contrato. 

§ 6. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, 
ou todas as sanções relacionadas neste edital serão precedidas de processo administrativo, 
mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório. 

§ 7. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

§ 8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vistas ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

§ 1. A fiscalização pelo recebimento dos serviços ficará sob a responsabilidade da 
Comissão de Recebimento de serviços, devendo efetuar o acompanhamento e informar 
através de relatórios sobre quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam 
prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

§ 1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Edital correrão por conta 
das Atividades, prevista no orçamento das Unidades Orçamentárias0400 - Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismona classificação abaixo: 

I. Projeto/Atividade:  

2.004 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal Especial 

2.001 – Manutenção das atividades Legislativas 

II. Elemento de Despesa: 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 

§ 1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade de sua rescisão, a 
critério da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

§ 2. A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser: 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o 
CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: 

§ 1. A Contratante fará publicar no Diário Oficial do Município de Cabixi - RO o resumo do 
presente contrato, nos termos da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 

§ 1. Fica eleito o foro de Colorado do Oeste – RO, preterido qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

§ 1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, para todos os efeitos, o 
Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2022 e seus respectivos anexos, a proposta 
vencedora, as atas de abertura e julgamento da documentação e das propostas e o 
instrumento legal que dá poderes ao representante da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS: 

§ 1. Os casos não previstos expressamente neste contrato serão dirimidos por acordo entre as 
partes, nos termos da Lei n. 8.666/93, alterada pelas Leis n. 8.883/94 e n. 9.648/98 e Lei 
nº. 10.520/02, na ausência de previsão destes diplomas legais, valerão para a solução 
desses casos as regras de contratos do direito privado (art. 54 da Lei nº. 8.666/93). 

§ 2. Assim ajustadas, as partes celebram o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Municipal Cabixi/RO, ___ de __________ de20__. 

 

 


