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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2022/EXT 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 077/2022/EXT 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022/EXT 

TIPO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

O MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, 

Bairro Vila Sônia, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, 

inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida pela SSP/MG, 

residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de 

Minas Gerais, Cep: 37.235-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a pessoa 

física Leiloeira a Sra. ADRIANA PIRES AMANCIO, brasileira, casada, leiloeira, inscrita no CPF sob o 

nº 098.928.576-66, cédula de identidade nº MG-13.649.088, expedida pela SSP/MG, residente e 

domiciliada Rua Afonso Ricaldoni, nº 21, Bairro Castelo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, Cep: 30.840-520, doravante denominada CONTRATADA/ORGANIZADORA, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: ajustam e firmam o presente Contrato, nos termos 

da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, suas alterações e legislações pertinentes, 

assim como pelas condições do Processo Administrativo Licitatório n° 077/2022/EXT, e Pregão 

Presencial nº 042/2022/EXT, Contrato Administrativo n° 077/2022/EXT e pelos termos da 

proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 
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1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PERCENTUAL SOBRE O 

VALOR DA ARREMATAÇÃO; PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU TÉCNICO 

ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA PREPARAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO DE TODAS AS FASES E A CONDUÇÃO DOS LEILÕES PÚBLICOS, (A AVALIAÇÃO, A 

ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL, A DIVULGAÇÃO (PROPAGANDA E MARKETING) DO 

LEILÃO, A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, BEM COMO, TODOS OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO 

MESMO, TAIS COMO: ATAS, RELATÓRIOS E RECIBOS DE ARREMATAÇÃO E CONCLUSÃO DO 

MESMO, CONF. ITEM 09), PARA A ALIENAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, PERTENCENTES 

AO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, ESTADO DE MINAS GERAIS; INCLUSO TODAS AS DESPESAS REF. 

ORGANIZAÇÃO E A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I 

– TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, 

para atender as necessidades desta municipalidade, conforme especificados no Termo de 

Referência do respectivo procedimento licitatório, onde a vencedora obriga-se a prestação de 

serviços do objeto do Processo Administrativo Licitatório nº 077/2022/EXT, Pregão Presencial nº 

042/2022/EXT, SRP - Sistema de Registro de Preços nº 025/2021, Adjudicado e Homologado em 

15/07/2022, sujeitando-se a atender rigorosamente os termos do Edital desta licitação e seus 

anexos que fazem parte dos autos, inclusive o limite de quantitativos estabelecidos e ofertados 

neste processo: 

Item Descrição Quant. Unid. Marca Vl. Unit. Vl. Total 

01 Contratação de empresa 

especializada ou técnico 

01 Serviço Adriana 5%  5%  
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especializado para a prestação 

de serviços técnicos, para 

preparação, organização de 

todas as fases e a condução dos 

leilões públicos, (a avaliação, a 

elaboração e publicação do 

edital, a divulgação (propaganda 

e marketing) do leilão, a 

realização do leilão, bem como, 

todos os procedimentos 

decorrentes do mesmo, tais 

como: atas, relatórios e recibos 

de arrematação e conclusão do 

mesmo), para a alienação dos 

bens móveis inservíveis, 

pertencentes Município de 

Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais. 

A SER PAGO 

PELO 

ARREMATANTE 

 

A SER PAGO 

PELO 

ARREMATANTE 

 

PERCENTUAL 5% 

 

2ª CLÁUSULA – DA JUSTIFICATIVA 

 

Os bens públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração 

Pública direta e indireta e tem como característica, a inalienabilidade, a impenhorabilidade e a 

imprescritibilidade. 

Os bens públicos em regra são inalienáveis, porém, é possível a alienação em 

casos específicos estabelecidos em lei. A alienação é toda transferência de propriedade, 

remunerada ou gratuita, sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, 

investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. 

Os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos poderão 

ser vendidos mediante concorrência, leilão ou convite. O leilão é a venda de bens públicos 

inservíveis da Administração Pública, precedidos de avaliação, mediante lances verbais. Trata-se 

de modalidade de licitação, prevista no art. 22, V, da Lei Federal nº 8666/93, juntamente com a 
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concorrência, tomada de preços, convite, concursos e, recentemente, o pregão, previsto na Lei n° 

10.520/2002. 

Sendo reservado neste caso o Leilão como a modalidade de licitação para a 

venda de bens móveis inservíveis pela administração, art. 22, §5º da Lei Federal nº 8.666/1993. In 

verbis: 

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 

venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 

imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação. 

 

O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 

de bens móveis inservíveis, irrecuperáveis e antieconômicos para a Administração, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

Observada a necessidade de gerar recursos para alocação em novos 

investimentos, com utilização racional do patrimônio de bens móveis, o Município de 

Coqueiral/MG promove projeto de alienação de ativos sem uso ou destinação, motivando a 

presente contratação de empresa especializada ou técnico especializado para a preparação, 

organização e a realização de leilões. 

 

O presente processo licitatório não será destinado exclusivamente para Micro 

Empresa e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que nesta região não tem o mínimo de 

três possíveis licitantes em condições de executar o objeto licitado, como dispõe o Inciso II, do 

artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações.    

       

3ª CLÁUSULA – DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE 
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As contratações públicas devem ser precedidas da realização de certame 

licitatório, cumprindo ao administrador a escolha da avença que seja mais vantajosa ao interesse 

público, sem menosprezar o princípio da impessoalidade, que regula a participação dos licitantes, 

nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988 e da Lei nº 8.666/1993 

“Lei de Licitações”, Lei nº 10.520/02 “Lei do Pregão” e Decreto Municipal nº 1.936/17 e demais 

alterações pertinentes. 

4ª CLÁUSULA – DA BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

  

O presente contrato é elaborado em conformidade com a legislação vigente com 

a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94; e Lei Federal nº 8.245/91, Lei Federal nº 

10.520/02 e Código Civil Brasileiro e suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos 

preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e as disposições de direito privado. 

5ª CLÁUSULA – DO VALOR E DO PAGAMENTO CONTRATUAL 

 

5.1 - Os bens serão a quem oferecer o maior lance, sendo o leiloeiro 

acompanhado de um servidor específico da Prefeitura Municipal de Coqueiral para expedir guia de 

arrecadação ao arrematante. 

5.2 - Os impostos incidentes sobre a Arrematação, tais como ICMS e outros que 

vierem a incidir serão por conta do arrematante.  

5.3 - As despesas e os meios para a retirada dos bens, são de inteira 

responsabilidade dos respectivos arrematantes. Em se tratando de veículo, o arrematante deverá 

transferi-lo junto ao DETRAN dentro dos prazos previsto em lei. O Município reserva-se no direito 

de após preencher o documento de venda, realizar a comunicação da mesma;  

5.4 - Ocorrendo força maior ou caso fortuito, no intervalo de tempo entre a data 

de realização do leilão e da retirada dos bens, que impeça a entrega do(s) mesmo(s), fica resolvida 

a obrigação mediante a restituição do valor pago; 
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5.5 - O pagamento da empresa especializada ou técnico especializado, será 

efetuado no percentual de 5% (cinco) por cento proposto no Processo Licitatório, sobre os bens 

arrematados, via transferência bancária ou outro meio estipulado, exclusivamente ao leiloeiro.  

5.6 - A remuneração da empresa especializada ou técnico especializado para 

realizar leilão será constituída exclusivamente da comissão de 5% (cinco) por cento sobre os bens 

de qualquer natureza calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em leilão, 

cobrada, sem a interveniência do Município, pelo próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos 

arrematantes dos bens.  

5.7 - Em hipótese alguma o leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou total do 

valor de venda dos bens, que será repassado integramente ao Município.   

5.8 - Não será devido ao Leiloeiro oficial nenhum outro pagamento além da 

comissão referida acima em porcentagem legal.   

5.9 - As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente 

por conta da empresa especializada ou técnico especializado.  

5.10 - Não cabe a esta Municipalidade, qualquer responsabilidade pela cobrança 

da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para 

recebê-la.  

5.11 - A empresa especializada ou técnico especializado será responsável pelo 

recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, 

prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus 

que se fizerem necessários à execução dos serviços contratados. 

6ª CLÁUSULA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Que a Contratada/Organizadora se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os impostos que incidam ou venham incidir sobre 

o fornecimento, ou a prestação de serviços, resultantes da execução deste contrato.   
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DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 - Constituem direitos de a Contratante receber o fornecimento / prestação 

dos serviços / valor das alienações do objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 

Contratada/Organizadora perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados dos 

arrematantes. 

6.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

6.2.1 - O município obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital, 

relacionadas na minuta de contrato ou outro instrumento administrativo e sem prejuízo das 

decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.  

6.2.2 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da empresa nas dependências necessárias ao cumprimento do contrato 

administrativo;  

6.2.3 - Permitir ao pessoal da Contratada/Organizadora, acesso ao local do desde 

que para o fornecimento / prestação dos serviços que observadas às normas de segurança;  

6.2.4 - Notificar a Contratada/Organizadora de qualquer irregularidade 

encontrada no fornecimento ou da prestação de serviço a ser contratados;  

6.2.5 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela 

Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a 

seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora. 

6.2.6 - Dar à Contratada/Organizadora as condições necessárias à regular 

execução do Contrato; 

6.2.7 - Acompanhar e supervisionar o andamento do fornecimento / prestação 

dos serviços do objeto do contrato através da Administração. 
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3.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA/ORGANIZADORA: 

6.3.1 - Concluído todo o processo licitatório para o fornecimento / prestação de 

serviços do objeto a ser contratado, a empresa vencedora será notificada de que o município 

efetivará a contratação, devendo a licitante vencedora comparecer até 05 (cinco) dias úteis 

seguintes à notificação, para assinar o instrumento Administrativo e retirar a Autorização de 

Fornecimento ou Ordem de Serviço, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste certame.  

6.3.2 - Após a assinatura do instrumento administrativo a licitante vencedora 

obrigar-se-á:  

6.3.2.1 - Responsabilizarão, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado;  

6.3.2.2 - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas 

emolumentos necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas 

autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributarias, bem 

como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus 

funcionários, despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o fornecimento 

de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita 

execução do fornecimento ou da prestação de serviço a ser contratada durante a vigência do 

contrato, e quando da realização dos serviços “in loco” todas as despesas correrão por conta da 

Contratada/Organizadora;  

6.3.2.3 - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e 

danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação 

dos fornecimentos ou prestação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o 

contratado, sem qualquer custo ao contratante;  

6.3.2.4 - Contratar pessoas idôneas para o fornecimento ou prestação dos 

serviços nos horários e forma definidos pelo contratante.  
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6.3.2.5 - Manter toda a equipe uniformizada, identificada e credenciada, treinada 

e habilitada conforme a legislação vigente;  

6.3.2.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 

supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a 

ser contratado, até o limite de 25% do valor do contrato;  

6.3.2.7 - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam 

interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato;  

6.3.2.8 - Informar e manter atualizados os números de telefones fixos e móveis, 

e endereço eletrônico “e-mail”, bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais que 

se fizerem necessários por parte da contratada / organizadora;  

6.3.2.9 - Refazer, as suas expensas, o fornecimento, contratação ou da prestação 

de serviço a ser contratado e executado em desacordo com o estabelecido;  

6.3.2.10 - Executar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 

contratado em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, do presente edital, o 

qual será o objeto exclusivo do Contrato Administrativo a ser efetivado pelas partes.   

6.3.2.11 - Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação 

geral de fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado, com base em 

indicações pela Contratada / Organizadora 

6.3.2.12 - Iniciar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 

contratado deverá ser iniciado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após a assinatura do 

contrato, sob pena de suspensão parcial do pagamento ou rescisão pela contratante por 

descumprimento de cláusulas contratuais;  

6.3.2.12.1 - A elaboração e execução dos serviços técnicos do leilão deverão ser 

entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para cada leilão. A data do Leilão será definida pela 

Administração Municipal em comum acordo com a empresa especializada ou técnico 
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especializado vencedor da presente Licitação, no momento de assinatura do contrato, o qual 

deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a contratação. 

6.3.2.13 - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas 

detectadas, a fim de manter o controle de qualidade do fornecimento ou da prestação de serviço 

a ser contratado, reportando-se ao fiscal do contrato quando houver necessidade.  

6.3.2.14 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação;  

6.3.2.15 - arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;  

6.3.2.16 - responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão, 

ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

contratante.   

6.3.2.17 - A Contratada / Organizadora deverá prestar os seguintes serviços 

dentre outros que se fizerem necessários ao atendimento do objeto: 

6.3.2.17.1 - Fase Preliminar: 

a) Designação dos membros da Comissão leiloeira emitida pela Portaria nº 

051/2022 em 01 de abril de 2022, já designadas; 

b) Triagem de bens; 

c) Loteamento de bens; 

d) Avaliação dos Bens Individuais 

e) Avaliação dos Bens por Lotes; 

6.3.2.17.2 - Fase Externa: 

a) Elaboração do edital de alienação; 
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b) Dar publicidade ao edital, com prazo mínimo de 15 dias antes da realização do 

leilão; 

c) Realizar a sessão pública do Leilão e elaborar Ata que contenha o relatório 

sobre a execução do leilão, Mapa Geral do Leilão; Quadro de Percentual Comparativo; Notas de 

Leilão; 

d) Comprovação através de Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida 

pela Junta Comercial do Estado; 

e) Elaborar o Auto de Arrematação; 

f) Proceder à emissão do Documento de Arrecadação Municipal - GAM para o 

Arrematante; 

g) Emitir o Recibo do arrematante(s) devidamente datado e assinado; 

h) Entregar os autos do processo ao Departamento de Patrimônio; 

i) Acompanhar e prestar esclarecimentos se necessários após análise da 

Procuradoria Municipal e do Controle Interno. 

a) Prestar os serviços e fornecer os materiais objeto deste instrumento em 

atendimentos na forma e condições avençadas;  

parágrafo único: os serviços/fornecimento deverão ser iniciado(s) ou 

fornecido(s) prazo máximo de até 05 (cinco) dias. 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente Contrato; 

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo de contratação; 

d) Responsabilizar-se pelo bom fornecimento ou funcionamento; 
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e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução o Contrato, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na contratação; 

f) Apresentar-se sempre que necessário para esclarecimento. 

6.3.2.18 - Que a Contratada/Organizadora se obriga a diligenciar para que o 

contrato oriundo do procedimento licitatório seja cumprido da melhor forma possível, de acordo 

com os seus objetivos e finalidades especificadas e em conformidade com as normas legais 

pertinentes.  

6.3.2.19 - Que a Contratada/Organizadora será responsável pelos danos 

causados, direta ou indiretamente, à Administração Pública, bem como a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, na execução deste contrato, obrigando-se, ainda, pela proteção e demais 

medidas preventivas contra acidentes, a terceiros e ao Município de Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais. 

6.3.2.20 - Que a inobservância de qualquer dos itens acima relacionados, será 

motivo de rescisão contratual, tendo como consequência a aplicação de multas e sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

6.3.2.21 - Que a Contratada/Organizadora se obriga a cumprir rigorosamente o 

prazo do fornecimento ou da prestação de serviços do presente instrumento, sob pena de multa e 

rescisão contratual por inexecução total ou parcial. 

  

7ª CLÁUSULA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Acordam as partes que a fiscalização e entrega do material/bem obedecerão aos 

critérios estatuídos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.1 - Que, através do presente instrumento, ficam os Contratados e seus Sucessores a qualquer 

título, obrigados ao fiel cumprimento do mesmo. 
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7.2 - Que fica reservado, ao Contratante, o direito de vistoriar e vetar, a qualquer momento, a 

utilização do objeto ou bem licitado, pelo seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 

avaliação, julgue seja inconveniente a sua utilização, não isentando, entretanto, a Contratada, da 

responsabilidade pelos materiais cotados. 

7.3 - Que a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento de Finanças e demais a fiscalização registrar todas as ocorrências, podendo 

determinar à Contratada, a devolução do objeto licitado, se o mesmo estiver em desacordo com o 

exigido, até a regularização das faltas observadas.  

7.4 - Que a Contratada manterá os registros necessários à comprovação pelo Município de 

Coqueiral-MG, do objeto adquirido. 

7.5 - Que a Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos e 

incorreções.         

8ª CLÁUSULA – DAS PENALIDADES 

 

Que o Contratante se reserva o direito de, a critério e conveniência 

administrativa, descontar dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor das multas previstas no 

termo de referência e da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, quando for o caso, cobrá-las 

judicialmente. 

8.1 – Que, nas hipóteses de a Contratada inadimplir total ou parcialmente este contrato, o 

Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento) do valor total 

do presente instrumento, bem como poderá aplicar as demais sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.2 - Que, a critério do Contratante caberá à rescisão contratual, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, quando a Contratada incorrer em qualquer dos motivos do 

artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.3 - Que, este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pelo Município, atendida sempre a 

conveniência administrativa. 

8.4 - Que a Contratada reconhece os direitos do Contratante em rescindir o presente instrumento, 

como prevê o artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.5 - Na hipótese de o Contratante recusar-se a receber o objeto, porque o mesmo se encontra em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas, não se responsabilizará por nenhum prejuízo 

ou despesa feitos pela Contratada. 

8.6 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2 - Atraso injustificado para prestação de serviço ou entrega do material;  

3 - Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

4 - Decretação de falência; 

5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o 

contratante e contratado; 

6 - A inobservância do nível de qualidade proposto ou exigível para o objeto. 

8.7 - A infração a qualquer cláusula ou condição deste contrato, por ação ou omissão imputável a 

qualquer das partes, ensejará à outra parte o direito de considerá-lo rescindido, 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

8.8 - A rescisão do presente contrato por motivos não imputáveis à CONTRATADA dará a esta o 

direito de conclusão e integral recebimento pelas etapas dos serviços já prestados, conforme 

cláusula acordada. 

8.9 - Que o presente contrato ficará automaticamente revogado caso a Contratada subcontratá-lo, 

a terceiros, sem a anuência expressa do Contratante. 
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9ª CLÁUSULA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes do objeto deste instrumento contratual de 

Fornecimento ou de Prestação de Serviços correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(es) 

orçamentaria(a), e seus futuros apostilamentos constantes dos autos do procedimento referência 

Orçamento Anual de 2022. (não se aplica a esta instrumento contratual / processo administrativo 

licitatório). 

10ª CLÁUSULA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos 

de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado. 

11ª CLÁUSULA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

A vigência do presente contrato será de aproximadamente 12 (doze) meses, 

iniciando em 15/07/2022 e encerrando em 14/07/2023. 

Parágrafo Primeiro – O prazo do presente contrato poderá ser prorrogado nos 

termos do art. 57, §§ 1º e 2º e artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – Em caso de reajuste, o mesmo será realizado com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA em vigor. Na hipótese de suspensão, 

extinção ou vedação do índice ora ajustado fica, desde já, eleito àquele que vier a substituí-lo 

oficialmente. 

12ª CLÁUSULA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei n° 8.666/93 e suas alterações e dos 

princípios gerais de direito. 
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13ª CLÁUSULA – DA PUBLICIDADE 

  

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Diário 

Oficial dos Municípios Mineiros e no Site Oficial do Município de Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo 1° da lei 

n°8.666/93. 

14ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Que este instrumento contratual reger-se-á em conformidade com o Processo 

Administrativo Licitatório nº 077/2022/EXT, Pregão Presencial nº 042/2022/EXT, Contrato 

Administrativo nº 077/2022/EXT com o qual se encontra vinculado, a proposta da Proponente 

Vencedor, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

 

Que a Contratada se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste processo licitatório.  

 

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 

contrato, perante o Foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, não obstante 

qualquer mudança de domicílio da Contratada, que, em razão disso é obrigada a manter um 

representante legal com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas 

em direito permitidas.    

 



 

17 
 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 

02 (duas) vias, de igual forma e teor, que depois de lido a achado conforme, assinam-no, na 

presença de duas testemunhas.  

 
Coqueiral, 15 de julho de 2022. 

 
 

 

CONTRATANTE:  

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 

 

CONTRATADO 

 

ADRIANA PIRES AMANCIO 

LEILOEIRA OFICIAL JUCEMG Nº 1062 

 CPF Nº 098.928.576-66 

 

 

 

PROCURADOR MUNICIPAL 

 

ERIKA MEMENTO DE OLIVEIRA  

PROCURADORA MUNICIPAL  

OAB/MG Nº 205.541   

 

 

TESTEMUNHAS: 

         

                          GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                                JÉSSICA PINHEIRO SILVA                                                                        

             CPF Nº 093.271.156-19                                                                           CPF Nº 133.911.876-97 

 


