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Processo n° 44/2017 - Dispensa nº. 014/2017 

TERMO DE CONTRATO Nº XXX/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE GLIFOSATO
GRANULADO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu, Estado de 
Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade à 
Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
Evaldo Ribeiro De Barros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, 
Itanhandu/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa Terra Nova Produtos 
Agrícolas e Veterinários Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.724.585/0001-43, localizada na Praça 
José Capistrano de Paiva, n° 97, Pouso Alto/MG – CEP: 37.468-000, representada pela sócia proprietária 
Sra. Cassiane Lopes de Souza Carvalho, brasileira, casada, comerciante, portador da cédula de identidade 
RG n.º MG 13.737.214 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 059.082.516-07, residente e domiciliado na Rua 
Alípio Augusto Guedes, n.º 146, Bairro Mansões em Itanhandu/MG – CEP: 37.464-000, doravante 
denominado CONTRATADA, com fulcro e nos termos do PROCESSO N.º 44/2017 - MODALIDADE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2017 e nos termos da Lei Federal  nº 8.666/93,  com suas 
posteriores alterações,  fica justo e  contratado  o que neste instrumento  se dispõe, que será pelas partes 
cumpridas, em  conformidade  com  as  cláusulas  e  condições  abaixo  especificadas: 
 

DO OBJETO E DO PREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato: FORNECIMENTO DE GLIFOSATO 
GRANULADO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:- Conforme proposta apresentada, através da Dispensa nº 014/2017, o valor a ser 
cobrado pelo fornecimento de 20 galões de 20 litros de glifosato granulado dispersível, inibidor da EPSPS, 
será de R$ 5.678,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais), conforme quadro abaixo: 
 
ITEM QTDE DESCRIÇÃO $ UNITÁRIO $ TOTAL 

01 20 Glifosato granulado dispersível, inibidor da EPSPS, 
embalagem de 20 litros. R$ 283,90 R$ 5.678,00 

DO FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 

CLÁUSULA TERCEIRA:- O fornecimento do objeto da presente licitação se dará de forma parcelada a 
partir do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no prazo de entrega de até 05 dias. 

DA VIGÊNCIA  

Termo de Contrato Administrativo que entre si fazem de 
um lado o Município de Itanhandu – MG, devidamente 
autorizado pelo Processo n.º 44/2017 – Dispensa de 
Licitação N.º 14/2017 e de outro a empresa Terra Nova 
Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda - ME 
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CLÁUSULA QUARTA:– O prazo de vigência deste contrato administrativo será até 31 de dezembro de 
2017.  
 

DA  FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA:- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 
fatura/nota fiscal e conferência do Setor de Compras, sobre o quantitativo e prazo já estipulado acima e com 
o seguinte preço unitário, todos constantes no Edital originário deste contrato: 
 
CLÁUSULA SEXTA:- Dados para faturamento (Serão especificados na Autorização de Fornecimento) 

MUNICÍPIO DE ITANHANDU 
CNPJ: 18.186.718/0001-80 
Endereço: Praça Amador Guedes, nº 165 
CEP: 37464-000 
Centro de Itanhandu 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SÉTIMA:- A dotação orçamentária destinada às despesas decorrentes da presente licitação 
será a seguinte: 
603 – 02.11.00.26.782.0039.2114.3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte: 100 – Recursos Ordinários 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA OITAVA:- Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, 
são obrigações da Contratada: 

8.1.1 – Responsabilizar-se-á pela entrega do objeto especificado no presente contrato, observadas 
as condições fixadas nos memorandos de requisição, bem como na proposta comercial. 
8.1.2 – Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, 
se houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou 
subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato. 
8.1.3 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte,  os 
produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
8.1.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
CONTRATANTE, referentes à forma de fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas neste Contrato. 
8.1.5 – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.  

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA NONA:- Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 
obrigações da Contratante: 

9.1.1 – Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor contratado no valor correspondente a 
prestação de serviço. 
9.1.2 – Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Quinta do 
presente Contrato. 
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DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

CLÁUSULA DÉCIMA:- A fiscalização deste contrato será exercida pela Secretária Municipal de Serviços 
Gerais e Transporte Sra. Alessandra Campos Ivo, e pelo oficial Administrativo I Sr. Jonathan da Silva, 
Telefone: (35) 3361-1466/3361-2642, email:transporte@tanhandu.mg.gov.br a quem competirá dirimir 
dúvidas que surgirem na sua execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal 
de Itanhandu em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 
concerne à execução do objeto do contrato. 
 

DA GARANTIA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- A CONTRATADA se obriga a executar os serviços/fornecimento 
objeto deste contrato com qualidade e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não 
alcançarem os objetivos propostos e desejados. 
 

DA  RESCISÃO,  ALTERAÇÕES   E   SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os 
motivos mencionados no art.78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito, 
entregue, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou supressões, 
em forma de Termos Aditivos, em conformidade com os arts.  57 e 65 da referida Lei, bem como a 
recomposição de preço para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro.  
 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- 15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
caracterizará a inadimplência da Contratada, ficando a mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes 
penalidades: 

15.1.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
15.1.2 – multa: 10% (Dez por cento) do valor da licitação, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta. 
15.1.3 – multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão unilateral 
do mesmo. 
15.1.4 – impedimento de contratar com o Município de Itanhandu, por até 02 anos. 
15.1.5 – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 

15.2 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

15.2.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
15.3- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 
ou caso fortuito. 
15.4 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código 
Civil Brasileiro. 
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15.5 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser prorrogados os 
demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes 
aplicando quaisquer multas.  
 

DOS CASOS OMISSOS E DO  FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão 
aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos em 
suas Cláusulas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:- As partes elegem o Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para dirimir 
as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus 
representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma 
para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 
Itanhandu, 31 de março de 2017. 

 

_____________________________ 
Dr. Gustavo Levenhagen Moura 

Assessor Jurídico – OAB/MG 61.146 
 

TESTEMUNHAS: 
 

________________________________          __________________________________  
 
CPF: _____________________________        CPF: ______________________________   

________________________________ 
C O N T R A T A N T E

Evaldo Ribeiro de Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O

Cassiane Lopes de Souza Carvalho 
TERRA NOVA PRODUTOS AGRÍCOLAS E 

VETERINÁRIOS LTDA-ME 


