
  

MINUTA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO, pessoa jurídica de direito administrativo público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 93.539.138/0001-44, com sede administrativa na Av. Antonio 

Menegatti, 845, neste ato por seu prefeito municipal. 

 

Contratada:   ____________________, inscrito no CNPJ sob nº _____________, estabelecida 
na ________________, Município de ________________, neste  ato  por  seu  representante legal, 

firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo edital ao qual se vincula, 

pelas disposições do edital ao qual se vincula, aplicando-se supletivamente as disposições legai 

aplicáveis. 

 
Cláusula Segunda: Constitui objeto do presente contrato a aquisição das seguintes Madeiras 

serradas, conforme Pregão Presencial nº 11/2017. 

 

 

Cláusula Terceira: O Município contratante, pelo objeto deste contrato, pagará o valor indicado na 

cláusula anterior, sendo que o pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega 
aceitação dos produtos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade entregue. 

 
Cláusula Quarta: O Município irá adquirir os produtos indicados na cláusula segunda 

paulatinamente de acordo com sua necessidade, mediante solicitação. 

Parágrafo Primeiro: O Município em cada solicitação indicará à contratada o produto, a quantidade 
que deseja e o local da entrega. 

Parágrafo Segundo: A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos num prazo de 02 (dois) 
dias contados da solicitação. 
Parágrafo Terceiro: Os produtos deverão ser entregues pela contratada no local indicado  pelo 

Município, junto a área urbana ou rural do Município, sem nenhum custo adicional ao Município. 

Parágrafo Quarto: As despesas com carga, descarga, transporte e outras referidas ou não neste 
edital necessárias ao fornecimento dos produtos caberão à contratada. 

 
Cláusula Quinta: A contratada deverá substituir os produtos considerados em desacordo pelo 

Município, sem nenhum custo adicional ao Município. 

 
Cláusula Sexta: Caso a contratada não observe as disposições deste contrato ou do edital poderá 

lhe ser aplicada as penalidades previstas na lei das licitações. 

 

Cláusula Sétima: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

 

0501.2678201011.019 – 339030000000 
0501.1545201042.018 – 339030000000 
0601.1030101072.060 – 339030000000 
0702.1236500472.038 – 339030000000 
0901.0824400292.228 - 339030000000 

 

ITEM QTD
. 

UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Preço m³ R$ 

1 15 M³ Madeira Serrada – Tábua de Pinheiro brasileiro de 3ª  
2 10 M³ Madeira Serrada – Caibro de Pinheiro brasileiro de 3ª  
3 20 M³ Madeira Serrada – Tábua de Eucalipto (vermelho/cerne)  
4  20 M³ Madeira Serrada – Prancha de Eucalipto (vermelho/cerne)  



  

Cláusula Oitava: O presente contrato terá validade por até 12 (doze) meses contados de sua assinatura 

ou enquanto durar o estoque indicado no objeto, podendo ser prorrogado. 

Parágrafo único: O Município poderá adquirir quantidade inferior ou até 25% superior aquela indicada no 
objeto deste contrato. 

 
Cláusula Nona: Fica eleito o foro da Comarca de Gaurama, RS, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes 

do presente contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, lavrou-se o presente termo em duas vias de 
igual teor e forma, que após lido e achado conforme é assinado pelas partes para que surta seus efeitos. 

 
Centenário, ____ de ______ de 2017. 

 
 

 

   
HILÁRIO JOSÉ KOLASSA                         ______________________________ 

Prefeito Municipal                                                         Contratada 

   

Testemunhas: 

 

 

________________________________   _______________________________ 

 

 


