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ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XXX/2019 – SEDUC/FME-CPL/PMA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO/PA E A EMPRESA XXXXXXX XXXXXX, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PARÁ, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o n 23.730.232/0001-09, com sede administrativa na Rod. Almei-
rim Panaicá, SN - Centro, nesta cidade de Almeirim, Estado do Pará, neste ato representado pelo Secretário Execu-
tivo de Educação, Senhor WEIDER LUIZ DE CARVALHO LOBATO, doravante denominado simplesmente CON-
TRATANTE, e, de outro, a empresa _______________, com sede na _________________, _____, Bairro 
__________, __________, ___, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ________________, neste ato representada pelo(a) 
seu(ua) ___________, Sr (a). _____________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ______________ e ins-
crito(a) no CPF-MF sob o nº ______________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA I - DA ORIGEM DO CONTRATO: 
Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo Administrativo Licitatório na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL SRP nº ___/________ – CPL/PMA. 
 
CLÁUSULA II – DA LEGISLAÇÃO: 
As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições do art. 54, §§ 1º e 2º, art. 55, incisos I a XIII e 
art. 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Os Serviços serão pagos com recursos orçamentários e financeiros previsto na Lei orçamentária do município, na 
seguinte dotação orçamentária: 
 
Cláusula Quarta – Objeto 
4.1 - O presente contrato tem por objetivo a REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAS JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE LINHA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR (TERRESTRE E FLUVIAL), NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM. 
 
Cláusula Quinta - Forma de prestação de serviços 
5.1- Roteiro: conforme programação da Secretaria de Educação no ano Letivo de 2019; 
5.2- Os Serviços ofertados pelo licitante deverão estar de acordo com os padrões e normas técnicas do setor fiscali-
zador; 
5.3- Os serviços serão prestados mediante emissão de Nota de Empenho e Contrato em favor do CONTRATADO; 
 
 
 
Cláusula SEXTA-Vigência do Contrato 
6.1 - A vigência do Contrato será a partir de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx, obedecendo ao cronograma relacionado nas 
Especificações e Orçamento Estimado; 
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Cláusula Sétima – Preços 
7.1 - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela prestação dos serviços constantes no Anexo I deste ins-
trumento contratual o valor global de R$ XXXXX(___________________). Conforme discriminação abaixo: 
 

ITEM ROTA V. MENSAL V. ANUAL (10 MESES) 

    

    

    

 
7.2 - No preço fixado no(s) item(s) acima, estão incluídos todos os impostos, taxas transportes, seguro, combustível, 
manutenção dos veículos, carga e descarga bem, como quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com 
os serviços propostos. 
7.3. – Os valores serão pagos baseados no calendário de dias letivos das aulas da Rede Pública Municipal de Ensi-
no de ALMEIRIM/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Cláusula Oitava - Faturamento e Pagamento 
8.1 - O Preço pactuado no item 7.1 será pago da seguinte forma: 

8.1.1 - O pagamento será feito mensalmente em até 30(trinta) dias após a prestação dos serviços e da emissão da 
Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, através de cheque nominal a empresa na sede da Secre-
taria de Municipal de Educação ou a critério da administração. 

 
Cláusula Nona - Garantia de Qualidade e do prazo 
9.1 – O CONTRATADO responderá pela qualidade e garantia dos serviços prestados, que deverá obedecer rigoro-
samente às regras contidas no PREGÃO PRESENCIAL SRP nº XXX/2019 – SEDUC/FME 
 
Cláusula Décima – Alterações- 
10.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções na prestação dos serviços objeto 
deste contrato. 
10.2 - Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na CLÁUSULA SÉTIMA ou no prazo de 
entrega contratual, serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser formalizados através do Termo Aditivo. 
10.2.1 - As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na CLÁUSULA SÉTIMA, não excederão a 
25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 
 
Cláusula Décima Primeira - Cessão do Contrato 
11.1 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato. 
Cláusula Décima Segunda - Multas 
12.1 - Se o CONTRATADO descumprir o prazo estabelecido no Contrato, ficará sujeita a multa compensatória equi-
valente ao valor integral dos serviços não prestados limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 
12.2 - De 10% (dez por cento) do valor global do serviço por infração a qualquer cláusula ou condição deste contra-
to. 
12.3 - A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que o serviço deixar de ser prestado. 
12.4 - As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa, e deverão ser pagas até 30 
(trinta) dias após sua cobrança. Decorrido este prazo, tais multas serão descontadas de qualquer importância devi-
da ao CONTRATADO, ou ainda, cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como título 
executivo extrajudicial. 
 
 
12.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, além da aplicação das multas previs-
tas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em licita-
ções, além do impedimento do contrato. 
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Cláusula Décima Terceira – Rescisão 
13.1 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, independentemente de qualquer 
aviso ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos. 
13.1.1 - Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição deste contrato. 
13.1.2 - Falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial. 
13.1.3 - Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato. 
13.1.4 - Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato devidamente 
ajustado.  
13.2 - Ocorrendo rescisão do contrato por inadimplência do CONTRATADO e, ainda, nos casos previstos no subi-
tem 14.1.1ficam asseguradas a CONTRATANTE o direito de imitir-se liminarmente na retenção dos serviços já 
pagos, que estejam sob a guarda ou em poder da contratada, e de ceder o contrato a quem bem entender indepen-
dente de qualquer consulta ou interferência do CONTRATADO. 
13.2.1 - Rescindido o contrato nos termos previstos neste item, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o 
saldo porventura existente pelos serviços já prestados, deduzidas as multas e despesas decorrentes da inadimplên-
cia ou, inversamente, a CONTRATADA restituirá à CONTRATANTE as importâncias já recebidas, naquilo que ex-
cederam o valor desses serviços. 
13.2.2 - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas em lei. 
 
Cláusula Décima Quarta - Ônus Fiscais e Legais 
14.1 - O preço estabelecido no item 8.1 inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer 
tributos ou encargos legais que, após a assinatura deste contrato, venham a ser criados, bem como, qualquer alte-
ração dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicarão na sua 
revisão para mais ou para menos, conforme o caso. 
14.2 - Serão de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições 
de qualquer natureza, inclusive para-fiscais, de competência da União dos Estados e dos Municípios, que incidam 
sobre o objeto do presente contrato. 
14.3 – O CONTRATADO responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE. Das importâncias referentes a 
ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relativas ao objeto do 
presente contrato, proveniente de alteração da legislação pertinente. 
14.4 - Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não pagamento pelo 
CONTRATADO, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o 
direito de reter qualquer pagamento devido ao CONTRATADO, até que esta satisfaça integralmente a exigência 
formulada. 
14.4.1 - As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem juros, porém atualizadas financeiramen-
te. 
 
Cláusula Décima Quinta - Caso Fortuito ou de Força Maior 
15.1 - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições deste contrato pela 
contratada, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e multas contratuais se resultarem 
de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente o objeto do presente contrato. 
 
Cláusula Décima Sexta - Disposições Gerais 
16.1 - Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para a SECRETARIA EXE-
CUTIVA DE EDUCAÇÃO DE ALMEIRIM/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
16.2 - Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem 
efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo. 
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16.3–O CONTRATADO declara deste ato ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos 
documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconheci-
mento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pelo correto serviço. 
16.4 - A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste contra-
to ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CON-
TRATANTE exercitá-los a qualquer tempo. 
16.5 - A contratada fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
16.6 - As Quilometragens das rotas poderão sofrer alterações, bem como, serem extintas de acordo com as 
necessidades da SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO-SEMED. 
 
Cláusula Décima Sétima – Do Foro 
17.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de ALMEIRIM, com renúncia expressa a qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução. 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

 
Almeirim(PA), ____ de _____________________ de 2019. 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

CONTRATANTE 
 
 
 

EMRESA XXXXXXXXXX 
CNPJ XX.XXX/XXX.XX 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHA: 
 
1 ____________________                             2 _____________________ 
RG                                                            RG 
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