
        

Av.  Jarbas Passarinho, s/n  - Centro – Bom Jesus do Tocantins – CEP: 68.525-000 – email: cplbjt2017@hotmail.com 

 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

 

 

CONTRATO N° xxxxxxxx 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO O MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
DO TOCANTINS, ESTADO DO PA E DO 
OUTRO A EMPRESA .. , NA FORMA 
ABAIXO: 

 
 
 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS /PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 
Jarbas Passarinho, s/n - Centro - BOM JESUS DO TOCANTINS – , inscrito no 
CNPJ sob o nº 00. 000.000/0000-00, neste ato representado pelo seu Secretário 
de Administração, o Sr. Edivan Costa, brasileiro, casado, doravante designada 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no C.N.P.J sob o n.º 

.........................................., com sede na .............................., ...., , doravante 

denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por ...................., R.G. n.º .............. 

SSP/. , C.P.F. n.º 
...................................., denominada CONTRATADA, que apresentou os 

documentos exigidos por lei, celebram entre si o presente contrato, tendo em vista 

a homologação da PREGÃO PRESENCIAL n° 9.2023-006, regulado pelos 

preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores e de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - Contratação de empresa especializada na realização de concurso público 
para provimento de cargos do quadro efetivo do município de BOM JESUS DO 
TOCANTINS/PA, conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 9.2023-006. 

 

1.2 - A CONTRATADA executará os serviços rigorosamente de acordo com os 
termos deste contrato e documentos dele integrantes. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

2.1 - Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o 
Edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 9.2023-006 a Proposta Técnica e a de 
Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1 - Pela prestação dos serviços técnico-especializados, a CONTRATADA 
receberá da CONTRATANTE que abrirá conta bancária específica para este fim, 
à importância de 90% (cem 

 

por cento) do valor das inscrições arrecadadas. 

31.1 – Os valores decorrentes das taxas de inscrição, bem como eventuais 
isenções, deverão ser pagos pela contratante em até 10 (dez) dias, contados a 
partir da apresentação da respectiva fatura, conforme parcela a seguir: 

50% (Cinquenta por cento) após a publicação do edital de homologação das 

inscrições 30% (Trinta por cento) após a aplicação das provas 

20% (Vinte por cento) após a homologação do resultado final 
 

VALORES MÁXIMOS POR INSCRIÇÃO: 

a) Cargos de Nível Superior ............... R$ 
b) Cargos de Nível Médio ................... R$ 
c) Cargo de nível Fundamental Completo .........  R$ 
c) Cargos de Nível Fundamental Incompleto R$ 
 

3.2 - Para o recebimento do valor arrecadado com as inscrições, a 
CONTRATADA deverá protocolizar junto ao Setor de Finanças nota fiscal/fatura, 
devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de 
igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, copia das certidões de 
regularidade junto à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e em 
conformidade com o disposto no art. 40, XIV, alínea “a” da Lei .666  . 

3.3 - A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços 
prestados a que se referir. 

3.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não 
ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de 
liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou falta de execução do serviço. 

3.6 - A Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO TOCANTINS/PA poderá deduzir 
do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 

 



        

Av.  Jarbas Passarinho, s/n  - Centro – Bom Jesus do Tocantins – CEP: 68.525-000 – email: cplbjt2017@hotmail.com 

 

Secretaria Municipal de Administração  
Projeto/Atividade:  
Elemento de despesa:  
Fonte de Recursos  
Valor Suplementado:  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

5.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais 
os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIAE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1- O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 

360 (trezentos e sessenta) dias, ou, antes desta data se todas as etapas do concurso 

forem finalizadas, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial. 
 

6.2 - O prazo para início da execução os serviços será de 05 (cinco) dias corridos, 
a contar da data inicial fixada pela Ordem de Serviço e entrega da nota de 
empenho. 

 

6.3 - O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será 
de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

6.4 - Além do prazo total dos serviços, acima informado, a empresa também 
deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, a partir do qual a mesma 
elaborará o cronograma executivo que deverá ser apresentado a esta prefeitura 
para aprovação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a: 

a) Comprometer-se conforme impõe a ética profissional a não revelar o 
conteúdo das provas a quem quer que seja antes da realização das 
mesmas. 

b) Realização de diagnóstico prévio do Concurso Público com levantamento 
dos dados técnicos, legislação e normas, além da análise dos pré-
requisitos e descrição das atividades dos cargos que estarão sendo 
submetidos ao processo de seleção. 

c) Elaboração e publicação do aviso de realização do Concurso Público, 
através da publicação do extrato do Edital, na imprensa Oficial e em jornal 
de circulação estadual. 

d) Disponibilização de endereço eletrônico onde os interessados terão acesso 
a todas as etapas do concurso e poderão solicitar informações, e efetuar 
as devidas inscrições via internet; 

e) Elaborar o Edital que irá reger todo o Concurso Público, manual de 
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orientação aos candidatos, avisos, comunicados e demais atos 
relacionados ao certame, submetendo- os à prévia aprovação da Prefeitura 
Municipal de BOM JESUS DO TOCANTINS/PA. 

f) O Edital deverá ser disponibilizado gratuitamente pela internet. 

g) Elaboração de todos os demais Editais necessários, tais como: 
homologação das inscrições, divulgação de resultado de provas, 
julgamento de recursos, convocação para as provas, homologação do 
resultado final e classificação dos candidatos. 

h) Elaborar programas e análise técnica das provas teórica objetivas, com 
ética profissional e total sigilo, para que estejam de acordo com os pré-
requisitos exigidos para cada cargo a ser preenchido. 

i) Comprovar documentalmente que em seu quadro funcional, possui 
profissionais qualificados devidamente habilitados, com responsabilidade 
técnica e registro nos respectivos conselhos, além de contar com 
especialistas em correção técnica e ortográfica. 

j) mprimir as provas. A impressão das provas deverá ser em ambiente 
altamente sigiloso, em quantidade suficiente, incluindo reservas.  

k) Divulgar dias e locais das provas em seu respectivo site. 

l) As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis 
e deverão ser entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das 
mesmas, nas salas determinadas para tal, os quais serão abertos na 
presença dos fiscais e dos candidatos. 

m) Elaboração de listagem dos inscritos por sala e termo de identificação de 
impressão digital para o processo de identificação das provas. 

n) Aplicação das provas será em BOM JESUS DO TOCANTINS/PA. 

o) Aplicar provas em data definida no cronograma do Edital, com 
fornecimento de grade de respostas pré-identificadas. 

p) Realizar provas especiais para candidatos com necessidades especiais. 

q) Divulgar gabaritos em até 24 (vinte e quatro) horas após realização das 
provas, no site da CONTRATADA. 

r) Posterior recebimento e análises de recursos administrativos, conforme 
previsão do Edital que regerá o concurso. 

s) Corrigir provas teórico-objetivas através de leitura escaneamento digital de 
cada grade e os resultados serão publicados com a lista de notas 
permitindo prazo recursal. 

t) Divulgar resultados no site até às 18 horas do dia fixado em cronograma. 

u) Exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com 
emissão de parecer individualizado. 

v) Recorrigir as provas e fornecimento de novos relatórios, por força de 
recursos interpostos, se forem o caso; 

w) Coordenar o ato público de sorteio, se este for o último critério de 
desempate determinado no edital de inscrições, em local a ser cedido pelo 
CONTRATANTE; 

x) Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central, bem 
como banca de fiscalização, que receberá o devido treinamento e 
supervisão, arcando a CONTRATADA com todos os custos decorrentes 
desta contratação; 
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y) Sinalização dos espaços físicos destinados à realização das provas, a ser 
cedido pela CONTRATANTE; 

z) Divulgação da classificação final dos candidatos; 
 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - Para execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 

obriga-se a: 

a) Coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do 
concurso, garantindo a observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e 
transparência. 

b) Subsidiar a CONTRATADA com informações necessárias à realização 
das atividades. 

c) Comunicar à CONTRATADA todas as ocorrências de que tenha 
conhecimento e cuja resolução esteja na responsabilidade da 
CONTRATADA. 

d) Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de falhas nos 
serviços prestados, e solicitar a substituição de qualquer profissional, bem 
como rescindir o contrato de prestação de serviço por inadimplência no 
cumprimento do contrato. 

e) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 

9.1 A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a 

execução do objeto deste Contrato, não configurará vínculo empregatício de 

qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, 

previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 

encargos trabalhistas, social, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos 

neste Contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e 

a execução dosa serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 A fiscalização do Contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração e Finanças, que poderá, a qualquer tempo, 

determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidade, imperfeições técnicas ou vícios na execução dos serviços, e na 

ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de 

seus agentes e prepostos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução dos serviços serão vistoriados sempre 

que necessário, a exclusivo critério da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 

11.1 - Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições 
do Termo de Referência determinado pela Administração Pública e da Proposta 
apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional 
pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do 

Contrato, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) 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; 

e) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da 

execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantida o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste 

instrumento e das demais cominações legais. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Caberá ao Secretário Municipal de Administração da 

CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 

circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita 

comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, 

constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de 

advertência e multa de mora. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela 

CONTRATANTE. 
 

PARÁGRAFO SEXTO- Os valores das multas poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da 

CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes 

de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO 

13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das 
penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e 
legais. 

13.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94 

13.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, 
e seguintes, da Lei 8.666/93). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE 

14.1 - A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, 
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, 
direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o 
ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES 

15.1 - Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só 
produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro 
meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas 
comunicações verbais. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1 - A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa 
oficial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1 - Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de MARABA/PA, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 
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E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os 

subscrevem. 
 

 

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, ...de DE 2023 . 
 
 
 

 
 

CONTRATANTE 
 
 
 

 

                           CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

 

CPF Nº CPF Nº 
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