
              mail: 

 

 de 

ATA  

 201X 

05.193.073/0001-  
legalmente pelo excel

-
 

ICA, PARA xxxxxxxxxxxx,  

s) empresa(s), nas 
quantidades estimadas, de acordo com a cla

2, pela Lei Federal 
midade co  

. 

1. DO OBJETO 

1. 
de empresa especializ

i  
Ed  

, anexo do edital de 
........../2019 assim como a proposta vencedora, 

 

 

2.  

1. fornecedor(es) e 
:  

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro 

7.892/13. 

4. NCELAMENTO 



              mail: 

 

 de 

4.1. 
superiores 
registrados nesta Ata. 

4.2. 
 praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

 

4.3. o por motivo 
a 

  

4.4. 
liberado do compromiss  

4.4.1. A ordem de arem reduzir seus 
 

4.5. -
 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso a

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para as . 

4.6. 

 

4.7. O registro do fornecedor  

4.7.1. descumprir as co  

4.7.2. 
; 

4.7.3. 
raticados no mercado; ou 

4.7.4. -o proibido de celebrar contrato 
rticipante(s). 

4.8. eses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 ser

defesa. 



              mail: 

 

 de 

4.9. superveniente, decorrente de 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

4.9.1.  

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

5.  

5.1. como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, ecedor registrado, penalidades e demais 

-  

5.2. 
incl  art. 65  

5.3. 
iguais ao do licitante vencedor do certame, 

s termos 
7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em2 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

ticipantes (se houver).  

 (PA),00 de xxxx de 201X 

  

  

Prefeito Municipal 

Contratante 

Xxxxxxxxx 

Contratada



              mail: 

 

 de 

C
000/201X  PMSMG_PA, 
CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA 

O DE 
 - PA E A 

EMPRESAXXXXXXXXXXXXX, TENDO 
COMO OBJETO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM 

VEICULOS OFICIAIS E 
 NA 

FORMA ABAIXO. 

 

O(A) - PA, neste ato 
denominado CONTRATANTE, com sede na RUA AMERICO LOPES 262, inscrito no 

-95, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXX, residente na 

XXXXXXXXXXX,  e de outro lado a empresa PXXXXXXXXXXX., inscrita no CNPJ (MF) 
so -
PA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr.( XXXXXX-PA, portador 
do(a) CPF XXX.XXX.XXX-XX,  te

proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e 
CONTRATADA 0/02 e da 

 

 OBJETO 

1.1. a 

Equipamentos do M  
 

, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-
 

1.3.  

  



              mail: 

 

 de 

2.1.   
na data de 00/00/2019 e encerramento em 00/00/2020. 
2.2.  

2.3. /93. 

  
3.1. R$00,00 (xxxxxxxxxxxxxxx) 
3.2. 

s, 
trabalhistas, previdenc  taxa de 

 
3.3. 
CONTRA tativos do fornecimento efetivamente prestados. 

 

  
4.1. 

cio de 2019  na 
classifica  
4.2. 9 

QUINTA  PAGAMENTO 
5.1. 
encontram-se definidos no Edital. 

 SEXTA  REAJUSTE 
6.1.   , observado o 

o, contad
  

6.2. 
contado a partir dos efei  

MA   
7.1. 

previs tal. 
SULA OITAVA   
8.1. 

 
 

LA NONA  ATIVAS. 
9.1. 

 
 

  
10.1. 
art.  80 da mesma 

Edital. 



              mail: 

 

 de 

10.2. -
CONT  ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos 

 
10.4.  
10.5. ialmente cumpridos; 
10.6. tuados e ainda devidos; 
10.7.  

 
  

11.1.  
11.2. ceira; 
11.3. emento por parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
  

12.1. -se-
8.666, de 1993. 
12.2. A CONTRATADA es contratuais, os 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
12.3. o celebrado entre as partes 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
  

13.1. 
extra de 1993. 

 
 FORO 

15.1. 
/PA. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3( s 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

/PA, 00 de xxxxx de 201X 

 

Prefeito Municipal 

Contratante 

Empresa Vencedora 

Contratada
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