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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2017 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017 

 
ANEXO "E" 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2017 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS E A 
EMPRESA ___________________________________________, OBJETIVANDO A 
AQUISIÇÃO DE _______________________________. 
 
No dia __ de ___ de 2017, na Prefeitura Municipal de Coronel Freitas - SC, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ n.º 83.021.824/0001-75, com sede na Avenida Santa Catarina, 
nº 1022, Coronel Freitas, SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Senhor 
IZEU JONAS TOZETTO, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
nº 5.164, e das demais normas legais aplicáveis, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa _________________________, inscrita no CNPJ-MF sob nº 
______________________, com sede na _____________________, representada neste ato, 
pelo seu(ua) __________________, Senhor(a) _______________________, portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ____________________ e inscrito(a) no CPF-MF sob nº 
_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante 
as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de 
acordo com o processo de licitação na modalidade Pregão nº 46/2017, e que se regerá pela 
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Instrumento de contrato é a AQUISIÇÃO DE CARROCERIA 
PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS, conforme especificações, constantes 
no item_____ adjudicado à contratada, conforme as descrições constantes na proposta 
comercial da CONTRATADA e no Anexo "D" do Edital. 
 
1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no processo de Licitação 
modalidade Pregão Presencial nº. 87/2017, juntamente com seus anexos e a proposta 
comercial da CONTRATADA, independente de sua transcrição. 
 
 


