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_______________________________________________  

 
 

 

CONTRATO N.º 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AUDITORIA TRIBUTARIA E ASSESSORIA DE 

RECUPERAÇÃO DE CREDITOS  ENTRE A DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA DAS BARREIRAS, PA E A EMPRESA , CONSOANTES  AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PA , com sede a Av. RUI BARBOSA Nº 
01, nesta cidade, inscrita no cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda CGC/MF n.º 

10.249.381/0001- 09, como CONTRATANTE, representada por seu titular, ,  e a 

empresa , como CONTRATADA, por seu 

representante legal, 

 
CLÁUSULA I-ORIGEM DO CONTRATO: 

Este contrato Administrativo tem como origem o Pregão Presencial Nº   38 /2019  de 2019; Homologada 

pelo Ex.mo Prefeito Municipal. 
 

CLÁUSULA II-LEGISLAÇÀO: 
As cláusulas e condições deste contrato, moldan-se às disposições de Lei federal n.º8.666, de 21/06/93 e suas 

alterações na Lei 8.883, de 08/06/94, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA está sujeita. 

 
CLÁUSULA III-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

Este contrato tem como objeto ............................, de acordo com a proposta, planilha orçamentária da empresa e 

demais elementos que passam a fazer parte deste contrato independente de transcrição e/ou traslado. 

 
CLÁUSULA V-PREÇO: 
O preço global contratado é de R$ 

 

CLÁUSULA VI-MODALIDADE DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos será  em parcela fixa mensal conforme proposta, e o valor percentual em 30 (trinta) dias após 

apuração/ nota emitida e atestada pela secretária de administração.  

 
CLÁUSULA VII-PRAZOS: 
Vigência: da Assinatura do contrato até: 30.12.2019 
 
 

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA: 

  

 O prazo de vigência ´será da assinatura no termo de contrato até a finalização de todas etapas do concurso, com 

previsão de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses., tendo eficácia legal após a publicação do seu 

extrato no Diário Oficial da União e na IOEPA (Imprensa Oficial do Estado do Pará), tendo início e vencimento 

em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.  

  

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
PREGÃO Nº 38/2019 ´TIPO PRESENCIAL–PROCESSO Nº 52 /2019 
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 Os prazos de vigência dos contratos firmados com base na Ata de Registro de preços serão disciplinados pelo 

Art. 57 da Lei n° 8.666/1993, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, 

mediante interesse das partes, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União e 

na IOEPA (Imprensa Oficial do Estado do Pará), tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e incluir o último  

 

CLÁUSULA VIII-RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas deste contrato correrão por conta dos recursos disponibilizados pelo 
. 
CLÁUSULA IX-DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 

10 - Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras  

13 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

04.122.0032.2-008 REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA 

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA X - PENALIDADES: 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a 

às seguintes penalidades: 

I – Advertência que será aplicada sempre por escrito; 

II – Multas, nos seguintes percentuais: 

 

a) multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o fornecimento ou parte dele, por dia atraso 

na entrega ou na assistência técnica;  

 

b) mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso de atraso superior a trinta dias, 

podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.  

 

III – Suspensão temporária do direito de licitar com a administração Pública Municipal; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo 

não superior a 5 (cindo) anos. 

 

V – Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização a CONTRATANTE por 

perdas e danos; 

 

VI – Indenização a CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;  

 

VII – As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da 

infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.  

 

VIII – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito.  
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a) Consideram – se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico, guerra, revolução, bloqueios, 

epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao 

controle razoável de qualquer das partes contratantes.  

 

§ 1° - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal 8.666/93, as penalidades de suspensão 

temporária e declaração de inidoneidade.  

 

§ 2º - as multas estipuladas nos inciso II desta Cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas.  

 

§ 3º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado 

judicialmente se julgar conveniente.  

 

§ 4º - A critério da administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do 

material por devidamente justificado pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixara novo prazo, este improrrogável, 

para a completa execução das obrigações assumidas.  

 

 
CLÁUSULA XI-RESCISÃO: 
O presente contrato poderá ser rescindido: 

a) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

CLÁUSULA XII-CONDIÇÕES GERAIS: 
Ao Contrato se aplicam s seguintes disposições gerais: 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, sempre que suscitados pela CONTRATADA, 

 

CLÁUSULA XIII-FORO: 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes, deste Contrato Administrativo, ficam eleitos 

pelos contratantes, o foro de Conceição do Araguaia - PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, 

privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 

CLÁUSULA XIV-ASSINATURA: 
E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 04(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

 

Santa Maria das Barreiras (PA), de de . 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS 

BARREIRAS CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
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