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Minuta de Contrato 

 

CONTRATO Nº _____/2021 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA E A 

___________________ (nome da empresa), PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E 

GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 

ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO celebrado entre A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 

PA de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, ESTADO DO PARÁ, à xxxxxxxxxxxxxx, S/nº, Centro, 

CEP: 77580-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exc. Sr. Prefeito Municipal   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada,  C.I. Nº xxxxxxxxxxxxxxxx SSP/xxx, portadora do 

C.P.F. nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada 

CONTRATANTE e____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_______________, com sede na _________________________, neste ato representada por 

_______________________________, portador do CPF nº _______________, RG nº 

____________________, designada CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo Interno 

XXXX/2021, referente ao Convite nº ___________/2021, considerando ainda as disposições 

estabelecidas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes, têm, entre si, 

justo e avençado, e celebram o presente Contrato para prestação de serviços de locação de softwares, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica  para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E 

GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA 

MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 
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PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, conforme especificações constantes do Anexo I 

do Edital de Licitações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

2.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 

disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições do respectivo edital de licitação 

e deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: 

3.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por 

cento), nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do art.65 

consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O serviço licitado devera ser prestado a partir da assinatura do contrato ate 31 (trinta e um) de 

Dezembro de 2021 em local previamente combinado com A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA obedecendo a normas de segurança, e atender 

às condições estabelecidas no Edital, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do 

contratado. 

                 Os serviços deverão ser entregues junto à Divisão Administrativa DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, sito à Avenida Benicio 

Pinto Cerqueiras/nº, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, após o recebimento da “Nota de Empenho”, 

salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado 

e acatado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O preço mensal do contrato será de R$_______(_________________);Totalizando 

um valor global por  um período de 08 (oito) meses de R$_______(_________________); assim 

considerado o preço da proposta vencedora. 
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5.2. Nos valores acima estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes (impostos, taxas, contribuições, etc.), taxa de administração, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. Executados os serviços, a contratada ou contratado apresentará a Nota Fiscal/Fatura 

para liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria Municipal de Gestão E Planejamento de 

Conceição do Araguaia - PA, mediante credito em conta corrente ao Licitante vencedor. 

                    6.2. O pagamento será efetuado mensalmente após a execução dos serviços,  com  

implemento de condições e de acordo com o fornecimento dos serviços, estipulado na proposta, após 

a emissão da competente nota fiscal/fatura emitida pelo contratado, devendo ser atestado o 

recebimento dos mesmos pelo responsável do setor competente. 

6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação e/ou a reapresentação da Nota fiscal/Fatura, não acarretando qualquer ônus para A 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Conceição do Araguaia - PA. 

6.4. O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da 

apresentação da respectiva nota fiscal.  

6.5. O pagamento será efetuado com recursos próprios da Secretaria Municipal de 

Gestão E Planejamento DE Conceição DO Araguaia - PA, concretizado na moeda vigente no País. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA de Conceição do Araguaia - PA, sob a funcional programática/rubrica  

01.031.0001.2.001      Elemento: 3.3.90.39 

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS. 

8.1. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, se a licitante 

vencedora ou vencedor descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Edital, 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

TRAVESSA VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº1145, CEP 68.540-000 

                                                 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

                                          COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

ficará sujeita às seguintes penalidades: 

8.1.1 Todos os encargos trabalhistas, todos os encargos sociais e todos os encargos 

previdenciários, isentando integralmente o contratante. 

I) no caso de atraso injustificado do comprimento da prestação do serviço, aplicar-se-á 

multa de mora sobre o valor contratado para o respectivo item nas seguintes proporções: 

a) Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento), por dia de atraso; 

b) Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso; 

II) pela inexecução total ou parcial, assim compreendida a não entrega do objeto 

adjudicado; a recusa em proceder às modificações devidas, no caso do objeto da licitação não estar 

em conformidade com as especificações e nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais que 

interfiram no bom desenvolvimento dos serviços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.2. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste edital, é assegurada 

defesa prévia, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação à licitante vencedora ou 

contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias da 

abertura de vista do processo. 

9.3. As multas a que se refere este Edital são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra. 

8.4. O valor da multa acima referida será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente do contratante, em favor da contratada. 
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CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

9.1. - Para eficácia do presente instrumento, a CONTRATANTE providenciará sua 

publicação na imprensa oficial de Estado, em forma de extrato, em conformidade com o disposto no 

art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OMISSÕES E DO FORO 

10.1. Aplicam-se todas as disposições da Lei de Licitações cabíveis ao presente 

contrato, fixando-se competente o Foro de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, por força da disposição 

do art. 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, especialmente as introduzidas 

pela Lei Federal nº 8.883/94, para dirimir questões advindas da presente relação jurídicas. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da Contratante, na 

forma do art. 60 da Lei nº 8.666 de 21/06/93. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA/, __________ de  ____________ de 2021. 

 

 
_________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

xxxxxxxxxxxxx 
CONTRATANTE 

 
 

_________________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
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