
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE UM 

"CONJUNTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBICA", 

INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E 

TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, QUE 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E A EMPRESA ................. 

 

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Rua Minas Gerais, no 46, Três de Maio – RS, inscrito no CNPJ sob no 87.612.800/0001-

41, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Altair 

Francisco Copatti, brasileiro, portador do CPF  no 308.629.730-15, residente e domiciliado nesta cidade e 

a empresa .................................................., com sede na Cidade de ................................... - ..........., na 

Rua/Av. ......................., no ..........., Bairro ................................, inscrita no CNPJ sob o no 

..............................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

................................, brasileiro, portador do CPF no .............................., têm entre si ajustado o presente 

Contrato, vinculando-se as partes ao Edital de Licitação, Pregão Presencial 056/2019, iniciado através do 

processo administrativo no 4.853/2019, regendo-se este Contrato pelas Leis Federais no 10.520/2002 e 

8.666/1993, suas alterações posteriores, e legislação pertinente, assim como pelas condições do 

Instrumento Convocatório referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e se sujeitando às cláusulas abaixo 

descritas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em cessão de 

direito de uso (locação) de um "Conjunto de Sistemas Integrados de Gestão Púbica", incluindo serviços 

de Migração de Dados, Implantação e Treinamento, Suporte Técnico e Manutenção, a ser instalado em 

Servidor Dedicado em ambiente Windows ou Linux, e para execução nas estações de trabalho em ambiente 

Windows, composto pelos sistemas e/ou módulos a seguir relacionados: 

No Nome do Sistema e/ou Módulo  

Valor (em R$) 

Locação 

(Mensal) 

Implantação e 

Treinamento 
Migração 

1 MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO     

2 MÓDULO DE CONTROLE DE TESOURARIA    

3 
MÓDULO ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS 
   

4 MÓDULO ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL    

5 MÓDULO DE CONTROLE INTERNO    



6 MÓDULO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS    

7 MÓDULO DE ISS ELETRÔNICO E CONTROLE FISCAL    

8 MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA    

9 MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO     

10 MÓDULO DE PROTOCOLO     

11 MÓDULO DE CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL    

12 MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL    

13 MÓDULO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E MATERIAIS    

14 MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES    

15 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE SECRETARIA ESCOLAR     

16 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE BIBLIOTECA     

17 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE TRANSPORTE ESCOLAR     

18 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE CENSO ESCOLAR     

19 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE CENTRAL DE VAGAS (*)     

20 EDUCAÇÃO - PORTAIS PAIS, ALUNOS E PROFESSORES (*)     

21 MÓDULO DE CONTROLE DE VEÍCULOS E FROTAS    

22 SAÚDE – MÓDULO DE ATENDIMENTOS     

23 SAÚDE – MÓDULO DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA     

24 SAÚDE – MÓDULO DE CADASTROS    

25 SAÚDE – MÓDULO DE CONTROLE DE FARMÁCIA    

26 SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE MÓBILE    

27 SAÚDE - MÓDULO CONSULTÓRIO MÉDICO    

28 SAÚDE - MÓDULO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO    

29 SAÚDE - MÓDULO CONTROLE DE VACINAS    

30 SAÚDE - MÓDULO CONSULTA E RELATÓRIOS DE DADOS    

31 MÓDULO DE CONTROLE DE RECUPERAÇÃO DE LEIS     

32 MÓDULO DE AÇÃO SOCIAL     

33 MÓDULO DE CONTROLE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL    

34 MÓDULO DE PROCESSOS JURÍDICOS    

35 MÓDULO DE PROTESTOS E CDA     

36 MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS    

37 MÓDULO CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO (*)    

38 MÓDULO DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS (*)    

39 MÓDULO DE ITBI ELETRÔNICO (*)    

40 MÓDULO SIOPS/SIOPE (*)    

41 MÓDULO DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (*)    



42 SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO      

43 PORTAL DA TRANSPARENCIA    

44 PORTAL DO CIDADÃO    

45 PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL    

(*) Itens não implantados que não terão migração 

SERVIÇO Qtde Un Valor Unitário Total 

Locação Mensal 12 Mês   

Implantação e Treinamento 1 Un   

Migração 1 Un   

VALOR GLOBAL  

1.1 – A caracterização do Conjunto de Sistemas Integrados de Gestão Púbica, contendo as 

características mínimas e demais especificações do objeto, constam em Anexo, que é parte integrante deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES  

2.1 – Pela cessão de direito de uso (locação) de um "Conjunto de Sistemas Integrados de 

Gestão Púbica" ora contratados o MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA pela locação a importância 

mensal de R$ ........ (...................), e pela implantação, migração e treinamento, o valor de R$ ............. 

(...........................................), em moeda corrente nacional, conforme consta da proposta vencedora da 

licitação. 

2.1.1 – No preço total acima estabelecido está compreendido toda prestação de serviço para 

execução do objeto ora contratado incluindo, exemplificativamente: impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, fornecimento de 

equipamentos e prestação de assistência técnica nesses, garantia e quaisquer outros pertinentes ao objeto 

licitado, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações da CONTRATADA, a título de revisão de preço ou 

reembolso, seja a que título for. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1 – O pagamento da locação dos Sistemas será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) do 

mês subsequente à execução do serviço, e o valor da implantação, migração e treinamento em até 30 

(trinta) dias após a conclusão dos mesmos, e após protocolização da Nota Fiscal ou Fatura, dos respectivos 

sistemas, desde que estejam conforme as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório, no contrato 

e a documentação fiscal (1ª via da Nota Fiscal ou Fatura) não contenha qualquer ressalva ou rasura quanto 

aos valores a serem pagos. 

3.2 – O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em carteira ou através de 

estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes. 



3.3 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento 

bancário, o simples depósito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, 

resultará automaticamente no pagamento pelo MUNICÍPIO, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores 

depositados ou remetidos, não constituindo em mora o Município de Três de Maio qualquer atraso 

decorrente de culpa do estabelecimento bancário. 

3.4 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da 

data da comprovação do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira 

do MUNICÍPIO. 

3.5 – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas 

contra o MUNICÍPIO, sob pena de multa e rescisão contratual 

3.6 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o 

documento de cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas 

condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

4.1 – A CONTRATADA iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do contrato.   

4.1.1 – O período de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo 

pactuado entre as partes e em conformidade ao art.57, da Lei no 8.666/93 e alterações. 

4.1.2 – O prazo para implantação, migração e treinamento terá início em até 5 (cinco) dias a 

partir da assinatura do Termo de Solicitação de Sistema(s) e/o Módulos(s), e não poderá exceder a 90 

(noventa) dias para sua conclusão. 

4.3 – Em caso de prorrogação, os valores contratados serão reajustados anualmente segundo 

variação do INPC do período. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

05.05.01.04.123.0501.1,007.3390.40.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – IMPLEMENTAÇÃO 

DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO – Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PJ 

02.02.01.04.131.0202.2,004.3390.40.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – COMUNICAÇÃO 

PARA A GESTÃO TRANSPARENTE – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ 

04.04.01.04.122.0001.2,010.3390.40.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS – Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – PJ 



05.05.01.04.123.0001.2,012.3390.40.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS – Serviços de Tecnologia da Informação 

e Comunicação – PJ 

05.05.01.04.123.0505.2,014.3390.40.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – PROGRAMA DE 

TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO – Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – PJ 

06.06.01.12.122.0001.2,016.3390.40.00.00.00.00 – rv 0020 – MDE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PJ 

06.06.02.12.361.0601.2,017.3390.40.00.00.00.00 – rv 0020 – MDE – MANUTENÇÃO DAS 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ 

08.08.01.10.122.0001.2,057.3390.40.00.00.00.00 – rv 0040 – ASPS – MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE – Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – PJ 

08.08.01.10.301.0801.2,058.3390.40.00.00.00.00 – rv 4500 – CUSTEIO – ATENÇÃO 

BÁSICA – MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA – BLOCO ATENÇÃO 

BÁSICA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ 

08.08.01.10.304.0802.2,066.3390.40.00.00.00.00 – rv 0040 – ASPS –  MANUTENÇÃO DO  

PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Serviços de Tecnologia e 

Comunicação – PJ 

09.09.03.18.541.0905.2,072.3390.40.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – AÇÕES DE 

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PJ 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A CONTRATADA assume a integral responsabilidade pela Instalação e conversão dos 

dados a partir tão somente da liberação dos dados, que são de propriedade do MUNICÍPIO. 

6.2 – A CONTRATADA obriga-se a conversão de todos os dados históricos da Gestão 

Pública já existentes nos sistemas e/ou módulos atuais (Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Folha de 

Pagamento e outros), bem como o pleno e perfeito funcionamento de todos os sistemas e/ou módulos. 

6.3 – O MUNICÍPIO reserva-se o direito de contratar parcial ou totalmente o objeto licitado 

e os serviços de Implantação (instalação dos sistemas), Migração e Treinamento, deverão ser executados a 

partir da solicitação do município, que a seu critério poderá definir a prioridade, mediante emissão de 

“Termo de Solicitação de Implantação”, conforme modelo Anexo XI do Edital de Licitação. 

6.4 – A inexecução total ou parcial desta prestação de serviços, no caso de uma das partes 

deixarem de cumprir qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências 

previstas neste instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações 



posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO 

A Coordenadoria da Tecnologia da Informação, vinculada a Secretaria Municipal de 

Planejamento, através de seu titular, será responsável pela requisição dos produtos, acompanhamento e 

fiscalização das entregas observando as exigências referidas no presente instrumento. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 – Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

8.1.1 – Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

8.1.2 – Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 

irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

8.1.3 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual penalidade, 

oportunizando lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 

8.1.4 – Fiscalizar os serviços contratados, o que em nenhuma hipótese eximirá a 

contratada das responsabilidades Civil e/ou Penal, decorrentes desta contratação. 

8.1.5 – Reservar-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus 

interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente contratação. 

8.1.6 – Disponibilizar todos os recursos materiais necessários para a prestação dos serviços 

pela contratada, tais como: equipamentos de informática compatíveis, mobiliários e outros equipamentos 

necessários ao pleno desenvolvimento dos serviços contratados e recursos humanos em número e com 

qualificação pertinente para operar satisfatoriamente os sistemas e/ou módulos. 

 

CLÁUSULA NONA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

9.1 – Obriga-se a CONTRATADA: 

9.1.1 – Confiar a execução dos serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar 

o mais alto nível da técnica atual.  

9.1.2 – Cumprir os prazos estabelecidos. 

9.1.3 – Preservar e manter o MUNICÍPIO a salvo de quaisquer reivindicações, 

demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação. 

9.1.4 – Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes 

aos serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pelo MUNICÍPIO, a menos que expressamente 

autorizada pelo Prefeito Municipal. 

9.1.5 – Manterem-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. 

9.1.6 – Responder pelos danos decorrentes da execução do presente Contrato, perante o 

MUNICÍPIO e terceiros, em decorrência da responsabilidade contratual ou extracontratual. 



9.1.7 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, cíveis, fiscais e tributárias em relação a seus empregados e terceiros. 

9.2 – Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será também 

responsável: 

9.2.1 – Pela perfeita execução dos serviços contratados. 

9.2.2 – Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, 

regulamentos ou posturas em vigor. 

9.2.3 – Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, 

ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 

9.2.4 – Pelas indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na 

execução dos serviços contratados. 

9.2.5 – Converter todos os dados dos sistemas utilizados atualmente, nos prazos previstos 

para a implantação estabelecidos no objeto do Edital, entregando os bens e serviços de acordo com as 

especificações do edital. 

9.2.6 - Converter dados atuais e históricos, como cadastro de contribuintes, dívida ativa, 

funcionários, dados contábeis, empenhos, movimentação contábil, orçamento e tesouraria. 

9.2.7 - Converter em todas as áreas todo o histórico de movimento e cadastro deste 

exercício e dos exercícios anteriores. 

9.2.8 - Cumprir os prazos previstos no Objeto, para todo o processo de implantação, 

conversão e treinamento, bem como disponibilidade definitiva para o uso dos sistemas e/ou módulos. 

9.2.9 - Prestar a Manutenção Corretiva e Preventiva aos Sistemas Aplicativos, durante 

toda a execução e vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas; 

9.2.10 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias decorrentes da execução do presente contrato. 

9.2.11 – Disponibilizar um canal (Telefone/internet) para comunicação direta com a 

Prefeitura no horário compatível com o expediente de ambas as partes, sem ônus adicional para Município. 

9.2.12 - Fornecer, quando solicitada, e manter atualizada documentação do usuário e 

documentação técnica completa dos sistemas desenvolvidos;  

9.2.13 - Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados que 

tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos serviços; 

9.2.14 - Prestar suporte aos usuários na adaptação dos módulos cuja implantação tenha 

sido concluída e homologada, independente da implantação do módulo que esteja em andamento, durante 

todo período de implantação do sistema. 

A relação dos encargos constantes desta Cláusula é meramente exemplificativa, não excluindo 

todos os demais decorrentes do Contrato e das Condições Específicas Contratuais, ou de leis e 

regulamentos em vigor. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

10.1 – A recusa injusta da CONTRATADA para execução do objeto dentro dos prazos 

estabelecidos, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui 

previstas, bem como as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93. 

10.2 – Serão aplicadas multas no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total 

corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega do objeto. 

10.3 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da 

contratação, quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância 

expressa do MUNICÍPIO; 

c) entregar os bens e serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independentemente da obrigação de efetuar as correções necessárias as suas expensas; 

d) desatender às determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

f) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

g) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência ou 

imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar à MUNICÍPIO ou a terceiros, independente da 

obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 

h) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o MUNICÍPIO. 

10.4 – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

10.5 – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, após o regular processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem que assista à CONTRATADA 

qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 

11.1.1 – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.2 – Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.3 – Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuência 

expressa do MUNICÍPIO. 

11.1.4 – Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem 

prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 

11.1.5 – Decretação da falência, ou instauração da insolvência civil da CONTRATADA. 

11.1.6 – Dissolução da sociedade da CONTRATADA. 



11.1.7 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridade competente, por prazo 

contínuo maior que 120 (cento e vinte) dias, por razões que independam da vontade do MUNICÍPIO e/ou 

da CONTRATADA.  

11.1.8 – Razões de interesse público e de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera a que está subordinada o MUNICÍPIO. 

11.1.9 – Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva de execução do Contrato. 

11.2 – Ocorrendo a rescisão com base no item 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão. 

11.3 – Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos 

serviços executados entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 

CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que 

tenha dado causa à rescisão. 

11.3.1 – Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo 

que esta tiver de despender além do preço estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma 

venha a sofrer em consequência da rescisão em tela. 

11.4 – Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 

prejuízo das penalidades previstas, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o 

pagamento de documentos de cobrança até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

11.5 – A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 

11.5.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras 

contratações que a CONTRATADA mantenha com o MUNICÍPIO para compensação, até o limite dos 

prejuízos a ela causados. 

11.5.2 – Na hipótese do valor dos créditos não serem suficientes para cobrir as perdas e 

danos causados pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao 

complemento do valor a ser indenizado. 

11.6 – Este contrato poderá ser rescindido, ainda: 

11.6.1 – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 

11.6.2 – judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

O presente Contrato está vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL No 055/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

É parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA.  



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Três de Maio para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato. 

 

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 

quatro vias, na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais, ficando cada parte com 

uma via assinada de igual teor e forma. 

Três de Maio, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

 

Altair Francisco Copatti – Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Contratante 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1 –  Nome: ---------------------------------- 2 –  Nome: ----------------------------------- 

       CPF:  ------------------------------------        CPF:  ------------------------------------ 

 

Gestor: __________________________________      Fiscal: _______________________________ 

(Nome/CPF)                        (Nome/CPF)  

 
















































































