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MINUTA - CONTRATO Nº. ____/2021 –FMS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, ATRAVÉS DA FUNDO 

MUNICIPAL DE _______ E A EMPRESA ______, COMO ABAIXO 

MELHOR SE DECLARA: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, pessoa jurídica de direito publico, com a 

interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE _______________, com CNPJ Nº. ____________, sediada 

na_____________________, neste ato representada por seu Secretário Municipal de __________________, Sr. 

___________________________, brasileiro, casado, portador do RG __________ e CPF nº __________, 

residente e domiciliado. 

CONTRATADO: EMPRESA ________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 

__________________, endereço comercial a Rua ________, nº ___, CEP: _______, cidade ________ neste ato 

representada por seu representante legal Sr.__________________, brasileiro, casado(a), Portador do RG nº ___e 

CPF/MF nº _________, residente e domiciliado ______________, n° ___, Bairro _____, cidade ______, estado 

do _____. 

Firmam o presente instrumento contratual na conformidade das Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I -  Do Objeto - Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, 

VOLTADO EM AÇÕES VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, SOB 

COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME CONVENIO 

Nº 857941/2017 PROPOSTA N°086384/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA, 

discriminados de acordo com o TOMADA DE PREÇO Nº   /2021, bem como a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, que ficam fazendo parte do presente, conforme abaixo: 

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA 

EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES VISANDO O 

ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, SOB 

COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

AURORA DO PARÁ CONFORME CONVENIO Nº 

857941/2017 PROPOSTA N°086384/2017 COM A 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA 

 

 

CLÁUSULA II - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. O preço ajustado do presente contrato é o valor de R$ ______. 

  2.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da Nota Fiscal atestada pelo 

responsável do departamento recebedor competente pelo Fundo Municipal de Saúde, através de crédito na Conta 

Bancária do fornecedor, observado a disponibilidade financeira da Contratante. 

2.3. O FMS, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e 

quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias. 

2.4. O pagamento realizado pela administração não implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer 

falha que se apurar na prestação dos serviços, nem exclui as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 

8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes. 
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2.5. O pagamento efetuado não implica, ainda, reconhecimento pela Administração de adimplemento por parte da 

CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem 

novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste Anexo. 

2.6. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL VÁLIDA DA EMPRESA, devendo esta 

demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 3.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 

do mesmo diploma legal.  

  

3.2. Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade Requisitante e pela 

Fiscalização do Contrato na forma e de acordo com as etapas e cronograma do Plano de Ação do Projeto, 

acompanhado pelo do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, caso a execução esteja em desacordo 

com as disposições deste instrumento e do Plano de Ação, apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo, tais 

divergências/incorreções, ser sanadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da notificação.  

  

3.3. A cada etapa o objeto executado será medido pelo Fiscal do Contrato e se atestado de forma regular, a medição 

aprovada deverá ser apresentada acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Serviços e recibo em três (03) vias, 

para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que acompanham o objeto.  

  

3.4. O Servidor responsável pela Unidade(s) Requisitante(s) anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

  

3.5. Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item acima 

fixará prazo para a licitante CONTRATADA promover as correções necessárias, sob pena de devolução e rejeição 

do objeto a contratada, no estado em que se encontre;  

  

3.6. Na hipótese da ocorrência de irregularidades na entrega do objeto licitado, a Administração CONTRATANTE, 

somente os receberá em caráter definitivo mediante termo circunstanciado, após as correções promovidas pela 

CONTRATADA e após reverificação realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável. 

Ainda que o objeto licitado seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 

CONTRATADA pela validade, qualidade e segurança do mesmo.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  

 4.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado, mediante termo aditivo nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos para o adimplemento do preço correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa: 

Exercício de 2021 será na dotação descriminada abaixo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA V - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO - CONTRATANTE E CONTRATADA acordam que 

os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico e 

nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES: 
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6.1. DA CONTRATADA - Além das obrigações contempladas na Lei n.º 8.666/93 e demais atos normativos que 

regem a matéria, devem ser destacadas as seguintes obrigações da contratada: 

a) A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Contrato;  

b) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;  

c) A CONTRATADA deverá apresentar Planilha de custos e preço dos serviços;  

d) A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente 

aplicável ao objeto deste Pregão Presencial;  

e) A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE 

de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos 

seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;  

f) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força prestação do serviço do objeto deste contrato 

qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;  

g) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como 

salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, 

vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes 

encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

Contrato;  

h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;  

i) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 

CONTRATANTE;  

j) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e 

irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

k) Manter, durante a prestação dos serviços do objeto deste contrato, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

l) Responsabilizar-se por qualquer imprevisto ou acidente ocorrido em relação à falta de segurança.  

m) Responsabilizar-se por qualquer acidente que venham a ser vítimas os seus empregados quando em serviço, 

por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício 

das atividades.  

n) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

o) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.2. DA CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;  

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;  

c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;  

d) Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais onde 

será entregue o objeto deste contrato, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em 

acordos firmados entre as partes. 

e) Comunicar à contratante, qualquer irregularidade no fornecimento e no serviço prestado; 

 

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde, ou bilateralmente, 

atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº 

8.666/93 e alterações posteriores.  
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CLÁUSULA VIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, além da multa de Multa de 1% (um por 

cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso da entrega do material, a 

contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até 

o máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidirá em outras cominações legais.  

8.2. O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções, 

quando for o caso:  

I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso da 

entrega do material; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 

CLÁUSULA IX - NORMA APLICADA  

 Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores 

assim como as regras estabelecidas no edital do Tomada de Preço Nº. ______/2021-FMS. 

 

CLÁUSULA IX - DO FISCAL DO CONTRATO - A contratação será fiscalizada pelo servidor 

_______________________, Matrícula nº ____________________, e para fiscal substituto servidor 

_______________________, Matricula nº _________________, designado para esse fim, representando a 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 

essa atribuição. 

 

CLÁUSULA X - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de ......., para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não 

puderem ser dirimidos pelo Município ou pelo Fundo Municipal de Saúde. 

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente em 03 (três) vias de 

igual teor para que produza efeitos legais. 

 

Aurora do Pará - PA, ____ de ______ de 2020. 

 

_______________________________________ 

CONTRATANTE 

_______________________________________ 

CONTRATADA 
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