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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO N. _____ 
PROCESSO: XXXXX 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº XX/20XX 

 
CONTRATAÇÃO  DE  EMPESA 
PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS:XXXX, QUE ENTRE  SI 
CELEBRAM  O INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
(REITORIA OU CAMPUS) E A 

EMPRESA .............................. 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT 
– (REITORIA OU CAMPUS), com sede na ….........................................................................., 

inscrito no CNPJ n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo (a) ..........................,  Sr. 

(a) .........................., no pleno exercício de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n. ..., de 
.. de …….. de 20XX, publicada no DOU de .. de ……. de 20XX, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a Empresa ___________, CNPJ n. _________, 

estabelecida na cidade de ________, na Rua ________, n. ____, que apresentou os documentos 
exigidos por lei, neste ato representada pelo (a) seu (sua) _____, Sr. (a), __________, 
cargo_______, em conformidade com (indicar os instrumentos que dão á pessoa poderes para 
representar  a empresa) e daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em 

vista o que consta no Processo n. xxxxxxxx do IFMT, resolvem celebrar o presente Contrato de 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS  xxxxxxxx decorrente do Pregão nº xx/2022, por Sistema de 

Registro de Preços, que será regido pela Lei n. 8.666/93, suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e pelo Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013 e demais legislações pertinentes e também, pelas cláusulas e condições 

a seguir enunciadas.  

 

 
1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 

1.1 O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de XXXXX , conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  
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1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma 
do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

 

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

Fonte:  

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI: 

 
5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 
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6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

 
6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são estabelecidas no Termo de Referência.  
 
7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

7.1 A garantia consiste em trocar e/ou substituir sempre que necessário, à custa da empresa 

licitante, os materiais que acusarem defeitos ou quaisquer anormalidades, quer por defeitos de 

fabricação, transporte ou quaisquer outros, conforme Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, 

desde que não sejam caracterizados como mau uso. 

7.2 O IFMT - Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo poderá requerer a substituição caso os produtos 

não atendam às especificações e/ou apresentem avarias, conforme condições estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo ao Edital. 

7.3 Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida pelo 

fornecedor. 

8 CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

9 CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
9.2 Os objetos ora licitados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo fiscal do contrato 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes da 
homologação deste certame, anotando, inclusive em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
9.3 A contratante nomeará um fiscal, o qual será responsável por: 
 
9.3.1 Supervisionar o fornecimento dos materiais. 
 
9.3.2 Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas. 
 
9.3.3 Notificar a empresa da intenção do IFMT em aplicar as sanções. 
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9.3.4 Receber as alegações de defesa da contratada, previstas no presente termo e no Edital de  
Licitação.  
 

9.3.5 Julgar as alegações de defesa visando a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do 
processo. 
 
9.3.6 Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas 
pelo Ordenador de Despesa. 
 
9.3.7 Atestar as notas fiscais e; 
  

9.3.8 Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do objeto licitado 
 
9.3.9 A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais 
fornecidos em desacordo com o solicitado. 
 
9.3.10 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto em questão, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
10 CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
10.1 São obrigações da Contratante: 
  
10.1.1  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
10.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo. 
  
10.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
10.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 
 
10.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, atestando a nota fiscal e encaminhando-a 
para pagamento. 
 
10.1.6 Demais obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93. 
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10.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
 

10.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
10.3.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 
 
10.3.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
10.3.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos. 
 
10.3.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
 
10.3.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
10.3.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
10.3.7 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos 
termos do Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93,e; 
 
10.3.8 Demais obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93. 
 
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

11.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
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11.1.2 apresentar documentação falsa; 

11.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

11.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.5 não mantiver a proposta; 

11.1.6 cometer fraude fiscal; 

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.3 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

11.4 multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

11.5 multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

11.6 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.7 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

11.8 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.9 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 será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

11.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

11.11 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

11.11.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
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11.11.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.11.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

11.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

11.14 Sempre que o valor total das multas aplicadas à contratada atingir 10% (dez por cento) do 

valor global do Contrato, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo do IFMT. 

11.15 Os valores das multas aplicadas serão recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional, 

através de Guia de Recolhimento, fornecida pela Diretoria de Administração e Planejamento do 

IFMT, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração da 

IFMT, reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-

las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

11.16 No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada 

a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês.  

11.17 A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar as 

penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada a hipótese de aplicação 

da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 

11.18 Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro 

expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso 

de Recebimento, no endereço cadastrado no SICAF, do Licitante ou do Contratado que ficará sujeito 

à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa. 

11.19 Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser notificado 

por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias. 

11.20 As penalidades previstas no presente termo de referência e seus anexos poderão ser 

relevadas, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e 
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comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 

11.21 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

11.22 A infração de qualquer outra cláusula contratual sujeitará o contratado à multa de mora de 

até 2% do valor total do contrato, dobrável na reincidência. 

11.23 As penalidades previstas neste Contrato podem ser aplicadas, a juízo da Administração, em 

caráter alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporção do bem jurídico administrativo lesado ou 

exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da empresa vencedora da licitação, mediante 

formalização de processo no qual é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

atendidas, subsidiariamente, às disposições da lei nº. 8.666/93. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 

o caso: 

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3 Indenizações e multas. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

 

13.1 É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
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13.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS 

15.1 Desde já a CONTRATADA autoriza o IFMT a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.  
 

15.2 Os objetos contratados serão fornecidos mediante solicitação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo.  
 

15.3 O não atendimento das solicitações da CONTRATANTE deverá a CONTRATADA apresentar 

a exposição de motivos e justificativa, o qual será analisado pela CONTRATANTE. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –  CASOS OMISSOS 

16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o foro da Justiça 

Federal de Cáceres – Mato Grosso. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 
três vias de igual teor e forma, assinados pelas partes.  
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