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ANEXO VII 
 

MODELO DO CONTRATO 
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS IRECÊ 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS 

 

 
CONTRATO N° XX/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS IRECÊ E A 

_______________________________, PARA 

_______________________, CONFORME  

_________________________  E  PROCESSO N° 

______________________________. 

 
 

A União, por intermédio do ……………………………………………………………., com sede a 

………………………………………………………, inscrito no CNPJ sob o nº 

……………………………, neste ato representado pelo seu ………………………, nomeado 

…………………………………….., inscrito no CPF nº ……………………….. portador da Carteira de 

Identidade nº ………………………………, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 

……………………………………… inscrito no CNPJ/MF sob o  nº ……………………………………, 

sediado ………………………………………., doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representado por ………………………………………., portador da Carteira de Identidade nº 

………………………………….., expedida pela ………………, e CPF nº …………………………,  

tendo em vista o que consta no Processo nº …………………………………………. e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 

nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

…………………………………….., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é ……………………………………………………….. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: ………………………………………………………………………….. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) 

meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes 

requisitos: 

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=698118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001111&infra_hash=dadafdddd13101a0413f5a1b2cced6beb625e30cd1dadfbe63250c84866fb3b4
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=698118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001111&infra_hash=dadafdddd13101a0413f5a1b2cced6beb625e30cd1dadfbe63250c84866fb3b4
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2.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; e 

2.1.4 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

2.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é ……………………………….., conforme descrito na proposta. 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, 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 não geram despesas.  

 

 

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1  As Cláusulas do Pagamento são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 

 

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1 As Cláusulas do Reajuste são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.  

6.2 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

6.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 

7 CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

7.1 As Cláusulas da garantia de execução são aquelas previstas no Edital e no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

 

8 CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 

 

 

9 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 

 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
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aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

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

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

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

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

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.1.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.1.3 Indenizações e multas. 

 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1 É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

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

1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017. 

 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS CASOS OMISSOS 

14.1 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. 

 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– PUBLICAÇÃO 

15.1 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. 

 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 

o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

Irecê-BA, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONTRATADA 

 

______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: ________________________________________ 
                                    CPF: 
                                   
 
                            _________________________________________ 
                                     CPF 
 


