
FUNDAÇÃO DEDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL
Campus Universitário - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-000 - LAVRAS-MG

Fone: (35) 3829 1901- Fax: (35) 3829 1868
e-mail: fundecc@ufla.br

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /2015 QUE EN-
TRE SI CELEBRAM A FUNCEC, , E _______ PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS.

CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL -
FUNDECC  pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas
Gerais,  Campus  da  UFLA,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  07.905.127/0001-07,  neste  ato
representada  por  seu  Diretor  Executivo,  PROF.  RILKE  TADEU  FONSECA  DE  FREITAS,
brasileiro,  casado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  MG-1.557.958,   SSP-MG,  CPF  nº
505.544.686-20, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATADA:  _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º  ______________,
estabelecido  [inserir endereço completo], representado pelo seu  [inserir cargo], Senhor(a)  [inserir
nome  completo],  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  n.º  _______ [inserir  número  e  órgão
expedidor/unidade  da  federação] e  CPF  (MF)  n.º  ________________,  de  acordo  com  a
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no
(Pregão Eletrônico __/2015), mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente  contrato  tem como objeto  tem por  objeto  o registro  de  preços  para  contratação de
empresa especializada  na prestação de  serviço  de locação eventual  de veículo,  para  atender  as
demandas  dos  convênios  e  contratos,  e  a  própria  Fundação  de  Desenvolvimento  Cientifico  e
Cultural - FUNDECC, podendo estes serviços serem prestados,  no município de lavras, em viagens
para outras localidades, dentro  do território nacional, na forma e exigências contidas no Edital PE
___/2015 e seu anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

1. O valor estimativo total deste contrato é de R$ _____, conforme tabela a seguir:
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(inserir a tabela constante do Termo de Referência e proposta da licitante vencedora)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Natureza da Despesa
__________,  da  Atividade  ________________,  conforme  Nota  de  Empenho  n.º  _____,  de
___/___/____.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes prazos:

1.1. disponibilizar os veículos em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do
contrato;

1.2. apresentar concomitantemente cópia autenticada dos documentos dos veículos, os quais
deverão previamente ser avaliados e aceitos pela CONTRATANTE, bem como apólice
de seguro geral/total de cada um dos veículos; 

1.3. substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas, os veículos que estejam indisponíveis,
seja  em  razão  de  sinistros,  revisão,  reparos  mecânicos,  má  conservação  ou  más
condições de segurança.

1.3.1 Em caso de troca ou substituição de qualquer veículo, a CONTRATADA deverá
atualizar os dados e documentações junto à Fiscalização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contado da data da sua assinatura.

2. O presente contrato será prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12 (doze) meses, até o
limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

2.1. os serviços foram prestados regularmente; 

2.2. a CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punições de natureza pecuniária por três
vezes,  exceto  a  decorrente  do  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  da  garantia
contratual; 

2.3. a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;

2.4. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.5. a CONTRATADA concorde com a prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A CONTRATADA deverá  apresentar  à  Administração  da  CONTRATANTE,  no  prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato,
comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato,
mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

1.1.1.  A garantia  em  apreço,  quando  em  dinheiro,  deverá  ser  efetuada  na  Caixa
Econômica  Federal,  em  conta  específica,  com  correção  monetária,  em  favor  da



CONTRATANTE. 

1.2.  seguro-garantia,  modalidade  “Seguro-garantia  do  Construtor,  do  Fornecedor  e  do
Prestador de Serviço”; ou

1.3. fiança bancária.  

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5%
(cinco por cento). 

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a título de garantia. 

3.1. A retenção efetuada com base no item 3 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de
compensação financeira à CONTRATADA. 

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no
item 3 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 
__/20__, deve:

2.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato;

2.2. manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  as  condições  de  habilitação  exigidas  na
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo
da manutenção dessas condições;

2.3. responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou ainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

2.4. respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;

2.5. manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer  assunto  de  interesse  da  CONTRATANTE  ou  de  terceiros  de  que  tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato,  devendo orientar os
empregados nesse sentido;

2.6. acatar  as  orientações  do  Gestor/Fiscal  do  Contrato  ou  de  seu  substituto  legal,
sujeitando-  se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização,  prestando  os  esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

2.7. prestar esclarecimento a  sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem
como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos
serviços contratados.

São expressamente vedadas à CONTRATADA:

3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização
da CONTRATANTE;

3.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

3.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo



ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão,
assim como de seu cônjuge,  companheiro,  parente  em linha  reta,  colateral  ou  por
afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

4. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º
__/20__, deve:

4.1. permitir  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA às  suas  dependências  para  a

execução dos serviços;

4.2. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a

fiel execução do contrato;

4.3. efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas

todas as formalidades e exigências do contrato;

4.4. exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados;

4.5. comunicar  oficialmente  à  CONTRATADA  quaisquer  falhas  verificadas  no

cumprimento do contrato;

4.6. efetuar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à 

sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, 

manutenção e limpeza, utilizando-se para tanto de Ficha de Vistoria, fornecida pela 

empresa contratada;

4.7. controlar rigorosamente as saídas dos veículos para manutenção, com anotações 

próprias de dados tais como: dados do carro, do motorista, data e hora de saída e 

chegada, justificativa, quilometragem inicial e final;

4.8. exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

não cumpra as normas da CONTRATANTE na execução dos serviços, que produza 

complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível 

com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

4.9. disponibilizar, na FUNDECC, estacionamento interno para os veículos da contratada, 

no período que estiverem a serviço da CONTRATANTE;



4.10. rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou executados em desacordo com o contrato a 

ser celebrado.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo
(a)  titular  do  Serviço  de  Transporte  da  FUNDECC ou  por  representante  da  CONTRATANTE,
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

2. A atestação de conformidade do serviço cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 

1. Os preços unitários dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno
mínimo  de  um  ano,  contado  da  data  limite  para  apresentação  da  proposta,  ou,  nos  reajustes
subsequentes ao primeiro,  da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido,
poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze)
meses, com base na seguinte fórmula:

R
=

(I – Io) . P

    Io

Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;

P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do novo reajuste;

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;

P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado.

2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

2.1. Caso  a  CONTRATADA não  solicite  tempestivamente  o  reajuste  e  prorrogue  o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

3. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com



aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

1.1 No  caso  de  rescisão  provocada  por  inadimplemento  da  CONTRATADA,  a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial,  a CONTRATADA terá o prazo de 5

(cinco)  dias  úteis  para  se  manifestar  e  produzir  provas,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  a

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao
Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º ___/20__, constante do processo ___________, bem como
à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. O  pagamento  será  realizado  com  base  na  quantidade  de  veículos  utilizados,  na  forma
prevista no Termo de Referência.

2. A CONTRATADA deverá entregar, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação
do serviço, ao Serviço de Transportes da FUNDECC, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1
(uma) via, para fins de liquidação e pagamento.

3. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

4. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data
posterior à indicada no item 2 desta cláusula, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos
eventuais encargos moratórios decorrentes.

5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados
da protocolização da nota fiscal/fatura.

6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça
do  Trabalho  e  às  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,  incluída  a  regularidade  relativa  à
Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1. O descumprimento,  pela CONTRATADA, do estabelecido no  item 7,  não lhe gera
direito a alteração de preços ou compensação financeira.

8. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir,  cautelar  ou  definitivamente,  do  montante  a  pagar  à  CONTRATADA,  os  valores
correspondentes  a  multas,  ressarcimentos  ou  indenizações  devidas  pela  CONTRATADA,  nos



termos deste contrato.

9. No caso de atraso de pagamento,  desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será
descredenciada do Sicaf e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de
até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:

1.1. apresentar documentação falsa;

1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.3. falhar na execução do contrato;

1.4. fraudar na execução do contrato;

1.5. comportar-se de modo inidôneo;

1.6. cometer fraude fiscal;

1.7. fizer declaração falsa.

2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que
trata o item 1.3 desta cláusula, o valor relativo às multas aplicadas em razão do item 6 desta 
cláusula.

3. O  retardamento  da  execução  previsto  no  item  1.2,  estará  configurado  quando  a
CONTRATADA:

3.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato em até 60 (sessenta) 
dias corridos, contados da sua assinatura, o que configurará inexecução total do 
contrato; 

3.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 2 (dois) 
dias seguidos ou por 06 (seis) dias intercalados.

4. A falha  na  execução do contrato  prevista  no item 1.3 desta  cláusula  estará  configurada
quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do
item 6 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme tabela 1 a seguir e alcançar o
total de 20 pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA
INFRAÇÃO

PONTOS DA INFRAÇÃO

1 2

2 3



3 4

4 5

5 8

6 10

5. O  comportamento  previsto  no  item  1.5  desta  cláusula  estará  configurado  quando  a
CONTRATADA executar atos  tais  como os descritos nos artigos 92,  parágrafo único,  96 e  97,
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 3

ITE
M

DESCRIÇÃO
GRA

U
INCIDÊNCI
A

1 Manter veículo fora das especificações contratuais. 1
Por  veículo  e
por ocorrência

2
Manter veículo sem a devida manutenção preventiva ou corretiva
para a execução dos serviços.

1
Por  veículo  e
por ocorrência



3
Atrasar o início, suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.

6
Por  veículo  e
por dia

4
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato. 

5  Por ocorrência

5
Manter  disponíveis  veículos  com  mais  de  2  (dois)  anos  de
fabricação.

4
Por  veículo  e
por dia

6
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado.

5 Por ocorrência

7
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

6 Por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1
Por  item  e  por
ocorrência

9
Manter regularizada a documentação do veículo, e disponibilizar a
correspondente documentação comprobatória.

4
Por  ocorrência,
por  dia  e  por
veículo.

10
Efetuar as recargas dos extintores de incêndio quando necessário, e
manter dentro do prazo de validade.

4
Por  veículo  e
por ocorrência.

10
Disponibilizar os veículos quando solicitado pelo fiscal do contrato,
nas quantidades contratualmente estabelecidas.

4
Por  veículo  e
por dia

11
Disponibilizar os veículos com seguro, conforme contrato ou não
apresentar  comprovação  de  apólice  de  seguro  para  efeitos  de
ressarcimento em caso de avarias nos veículos ou indenizações.

4
Por  veículo  e
por dia

12
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1
Por ocorrência e
por hora

13 Cumprir  determinação formal ou instrução complementar da FIS- 2 Por ocorrência



CALIZAÇÃO.

14
Substituir,  no prazo máximo de 02 (duas) horas,  os veículos  que
estejam indisponíveis, seja em razão de sinistros, revisão, reparos
mecânicos, má conservação ou más condições de segurança.

4 Por ocorrência.

15
Manter preposto em Brasília-DF, aceito pela Fiscalização, durante o
período de vigência do contrato.

1
Por ocorrência e
por dia

PARA O ITEM A SEGUIR, APRESENTAR:

16
Condutas  não  previstas  nos  itens  da  tabela  3,  mas  que  reflitam
descumprimento contratual.

5
Por ocorrência e

por dia

7. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no item 1 desta cláusula.

8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual.

8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial.

8.3.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa.

8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação 
da CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 2 e 3 da cláusula
sexta deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

1. As  questões  decorrentes  da  execução  deste  instrumento,  que  não  possam ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da comarca de Lavras, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Lavras -MG, em [data].



[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA

Representante

TESTEMUNHAS:

____________________________ ____________________________
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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