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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º... 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020 

 
 
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº.../2020, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO 
DE MARIANA PIMENTEL E ... 

 
 
O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL/RS, com sede na Rua Dr. Montaury, nº 10, Centro, na cidade de Mariana 
Pimentel/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 94.068.418\0001-84, neste ato representado pelo Sr. Luiz Renato 
Mileski Gonczoroski, doravante denominado CONTRATANTE, e ..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., sediada na 
..., na cidade de ..., doravante designada CONTRATADA, neste ato  representada  por  seu representante 
legal. Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº..., conforme documento expedido por ..., e CPF nº..., 
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 01/2020, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1.  O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para execução de 
projeto elétrico do prédio da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, com fornecimento de materiais e 
mão-de-obra, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico – ANEXO I -, Memorial Descritivo – ANEXO II -, Cronograma Físico-Financeiro – ANEXO IV – e 
demais documentos que são partes integrantes do Edital, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da Ordem 
de Serviço, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ... (...). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
3.3. O preço contratado não sofrerá reajuste. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 
 
ÓRGÃO: 31 – GABINETE DO PREFEITO 
UNIDADE: 32 – Apoio Administrativo 
PROJETO/ATIVIDADE: 14 – Revisar, reestruturar, reformar as instalações 
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.99.00.00 – Outras obras e instalações (1044) 
FONTE DE RECURSO: 01 – Recurso Livre 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma 
físico-financeiro, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o 
detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados. 
5.2. Por ocasião de cada pagamento, fica o CONTRATANTE autorizado a reter e/ou descontar do valor total 
devido, as importâncias correspondentes a todos os impostos, taxas e demais tributos incidentes. 
5.3. O CONTRATANTE poderá, ainda, nos termos do artigo 31, § 1º da Lei n.º 8.212/91, reter importâncias 
devidas ao CONTRATADO até a regularização de suas obrigações sociais, trabalhistas e contratuais. 
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CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
6.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1. Executados os serviços e estando de acordo com o previsto no Edital e respectivos anexos, na 
proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu encaminhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias; 
b) definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria de 30 (trinta) dias, que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
 
CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE, na 
forma estabelecida na legislação vigente. 
 
 
9. CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
 
9.1. São direitos da CONTRATANTE: 
 
a) receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; 
b) fiscalizar a prestação de serviçosda CONTRATADA; 
c) ordenar a substituição ou recusar o fornecimento dos materiais, no todo o em parte, sempre que 
estiverem em desacordo com as normas técnicas e regulamentares pertinentes ou com o ajustado, sem 
prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que este tenha direito a qualquer 
indenização. 
 
9.2. São direitos da CONTRATADA: 
 
a) perceber o valor correspondente, na forma e prazos convencionados. 
 
9.3. São obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) fiscalizar e acompanhar a execução do serviço contratado e efetuar o pagamento na forma ajustada. 
  
9.4. São obrigações da CONTRATADA: 
 
a) executar o serviço de acordo com as especificações e demais condições contratualmente avençadas e, 
ainda, as constantes do edital de licitação; 
 
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas decorrentes da 
execução do presentecontrato; 
 
d) providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 
 
e) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
 
f) arcar com todas as despesas inerentes ao fornecimento do material nos termos do objeto do presente 
contrato, inclusive os tributos municipais, estaduais e federais, incidentes sobre os mesmos; 
 
g) disponibilizar tantos profissionais quantos for necessário ao integral atendimento do objeto contratado; 
 
h) responsabilizar-se pela participação do profissional detentor de capacidade técnica, durante toda a 
execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato; 
 
i) submeter à apreciação do CONTRATANTE a substituição do(s) profissional(is) indicado(s) na letra “g” 
deste subitem, qualificando-o(s) nos termos do Edital; 
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j) manter, durante toda a execução da obra, o diário de obra atualizado e vistoriado pelo servidor 
responsável pela Administração. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que não executar 
total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o 
retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 
cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
10.2.2. multa moratória de até 1% a 5% (um a cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 
10.2.2.1.  em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o 
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 
do contrato; 
10.2.2.2.  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
10.2.3. multa compensatória de até 5% a 10% (dois a oito por cento) sobre o    valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 
10.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,   entidade    ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
10.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos  determinantes da punição ou até que  seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou  a  penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o  prazo da  penalidade  de 
suspensão   do subitem anterior; 

10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 
as outras sanções cabíveis. 
10.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 
penalidades acima estabelecidas. 
10.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
10.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

10.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
10.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.6.3. demonstre não possuir idoneidade para  contratar com a Administração  em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 
10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 
10.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
10.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
10.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis. 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 

 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 
12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais      de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as  disposições  contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor -  e  normas  e princípios gerais dos contratos. 
 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, no prazo previsto na Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
15.1. É eleito o Foro da Comarca de Barra do Ribeiro/RS para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º 
da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

 
Mariana Pimentel/RS, ... de ... de 2020. 

 
 
 
LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI,     ..., 
Prefeito Municipal,       p/ Contratada. 
p/ Contratante         


