
CONTRATO. 

 

CONTRATO Nº ____/2021, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NATALÂNDIA – MG, E A EMPRESA PEDRO 

BERNARDO DA SILVA - ME. 

 

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NATALANDIA-MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.593.752/0001-76, situada à 
Rua Natalício, 560 - Centro, NATALÂNDIA – MG, neste ato representada por seu 
Prefeito Municipal, o Senhor, GERALDO MAGELA GOMES, inscrito no CPF sob o 

nº 036.608.486-03, residente e domiciliado neste Município, doravante 
denominada CONTRATANTE, de outro lado a empresa PEDRO BERNARDO DA 
SILVA - ME, situada à rua Eliezer Jose de Santana nº 273, Cidade Nova, Cep 

38.706-402, Patos Minas/MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.700.077/0001-28, 
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada por seu 

proprietário, Sr. Pedro Bernardo da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 
461.071.696-87, residente na rua Eliezer Jose de Santana nº 273, Cidade Nova, 
Patos de Minas/MG têm entre si, justa e acertada a presente Contratação de 

Prestação de Serviços por prazo determinado, nos termos das Leis Federais nºs. 
8.666/93 e suas alterações, com fundamento jurídico de CONTRATO 

Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO. 

1.1- A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público 
vincula ainda no Processo Licitatório de nº 089, na dispensa nº 020, e rege-se por 
todas as disposições contidas naquele Edital, bem como as disposições da Lei nº 

8.666/93 em especial no Art. 24 inciso II e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 

2.1 Contratação de serviços para alimentação do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS e Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, compreendendo coleta, 
processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos 

orçamentos de saúde e de educação do município, em atendimento às normas 
instituídas, respectivamente, pelo Ministério de Saúde e da Educação. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO. 
 

3.1-As atividades serão desenvolvidas mediante visitas periódicas “in loco”, para 
coletar as informações necessárias e posteriores inclusão as informações nos 
sistemas próprios. 

3.1.1 – Os serviços de inclusão e alterações dos dados poderão ser realizados na 
sede da empresa contratada, de modo que os dados estejam corretamente 

informados, dentro dos prazos legais. 



3.2- Para cumprimento do objeto licitado a empresa contratada deverá colocar a 
disposição e a serviço da Administração Municipal de forma permanente 

profissionais habilitados com amplo conhecimento e experiência na área de 
sistema de informações, os quais deverão atender a qualquer hora e dia às 
consultas feitas pelos membros do Governo Municipal. 

3.3- A contratada deverá exercer ainda, os seguintes procedimentos:  
a) prestar informações por meio de consultas telefônicas, e-mail, vídeo chamadas 
ou programas de troca de mensagens, e, ainda, assessoramento pessoal aos órgãos 

e agentes da Prefeitura Municipal, sempre que solicitada, e ainda com pelo menos 
01 (uma) visita bimestral à sede do Município para execução de trabalhos “in-loco”; 

b) prestar informações necessárias para elaboração atos normativos e legais ou 
para projetos e audiências públicas, que requeiram informações relativas aos 
orçamentos da saúde e da educação.  

3.4- Os serviços serão requeridos pelos setores competentes e supervisionados 
diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças ou por delegação do mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA – QUALIFICAÇÃO 

 

4.1 O profissional ou profissionais designados pela empresa deve(m) possuir 
experiência na área de processamento de dados/sistema de informações, capaz(es) 

de atender o escopo e o porte dos serviços requeridos, nos prazos fixados. 

 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

5.1. A empresa contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com o 

Prefeito do Município de Natalândia-MG e demais pessoas necessárias para 
esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do 

trabalho. Poderá ser discutida a possibilidade de modificação nos procedimentos 
metodológicos e/ou na elaboração dos serviços contratados. 
5.2. É importante ressaltar, ainda, que em todo o desenvolvimento do trabalho, a 

comunicação e a publicação de atos, programas e serviços referentes ao objeto 
contratado, deverão ter caráter educativo ou informativo, constando os dizeres do 
Contrato com a Prefeitura Municipal de Natalândia-MG, inseridas as devidas 

logomarcas, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
mera peça de propaganda e/ou promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos, ou mesmo da empresa ou pessoa física contratada. 
 

CLÁUSULA SEXTA - ATRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS DA EMPRESA 
CONTRATADA 

 

6.1. Para a apresentação da metodologia proposta a empresa contratada deverá 
seguir as seguintes etapas de trabalho:  

a) analisar preliminarmente as condições previstas neste Termo de Referência, com 
as exigências e as especificações dos serviços a serem elaborados; 
b) organizar e consolidar todas as informações exigidas neste Termo de Referência, 

e apresentar estudo dos resultados; 
c) seguir as normativas do Ministério da Saúde, relativas ao SIOPS e do Ministério 

da Educação, relativas ao SIOPE. 
 



CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO E PAGAMENTO. 
 
 

7.1- Pela prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE 

garantirá o pagamento mensal ao CONTRATADO, no valor R$ 1.000,00 
correspondendo valor global R$ 12.000,00. 

7.1- Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do Município, 
através deposito bancário ou TED em nome da futura contratada, até o 10° 
(décimo) dia do mês subseqüente ao que originou a prestação dos serviços, 

mediante nota fiscal devidamente empenhada. 
 
7.1.1- Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá da sua reapresentação. 
7.1.2- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE. 

 

8.1-O Contrato não será reajustado a nenhum titulo até o vencimento. 
 

 
CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS. 

 

9.1- A vigência do futuro contrato administrativo será de 12 (doze) meses a contar 

da data da sua assinatura. 
9.2- Em observância ao interesse público, e uma vez tratar de presunção de 

serviços continuados, a vigência do futuro contrato administrativo poderá ser 
prorrogada em observância aos ditames da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 

 
CLÁUSULA DECIMA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

10.1  A Contratante deverá fiscalizar a execução de contrato, bem como: 

10.1.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada 
em conformidade com o disposto neste instrumento; 

10.1.2 Receber o objeto de contrato, através do setor responsável por seu 

acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o inciso I, do Art. 73 da 
Lei 8.666/93; 

10.1.3 Notificar por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada 
com o objeto do contrato, tais como, eventuais imperfeições durante a vigência 
afixando prazo para sua correção; 

10.1.4 Exigir a qualquer tempo da Contratada, documentos que comprovem o 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução deste contrato, bem como todas as qualificações que 

ensejarem sua habilitação; 

10.1.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 



10.1.6 Pagar à Contratada o valor resultante da contratação do objeto, no prazo e 
condições estabelecidas deste Projeto Basico; 

10.1.7 Comunicar imediatamente à Contratada, qualquer irregularidade referente 
ao objeto do contrato; 
 
10.2- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 

obrigações da CONTRATANTE: 

10.1 Efetuar a prestação dos serviços, de acordo com as especificações e demais 

condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

10.2 Providenciar, imediatamente após o recebimento da nota de empenho, as 
tratativas necessárias ao cumprimento célere da obrigação disposta neste termo. 

10.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE; 

10.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a EFETIVA durante a prestação dos 
serviços; 

10.5 Fornecer e-mail válido para tratar das demais formalidades inerentes ao 

contrato. 

10.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, e as constantes neste 
termo, sob pena de rescisão unilateral do contrato e aplicação das sansões 

previstas neste instrumento e/ou contrato. 

10.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

10.8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 
durante a realização desta prestação de serviço; 

10.9 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo às reclamações 
formuladas e cumprindo todas as orientações da mesma, visando o fiel 

cumprimento do contrato; 

10.10 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRO- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

11.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão 
por conta das seguintes dotações: 

 
02.03.01.04.123.0403.2018.3.3.90.39.00 – Ficha 102 

 

 

 
 



CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO. 
 

 

12.1-A fiscalização será exercida por integrante da Secretaria Municipal de 
Fazenda, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz 
a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. 
12.2- O CONTRATADO deverá atender prontamente quaisquer exigências da 

fiscalização, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade praticada na execução do Contrato. 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA. 
 

 

13.1- O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. 
 

 

14.1-Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA, com a apresentação das 

devidas e adequadas justificativas. 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

 

 

15.1- O presente Contrato poderá ser rescindido:  
I. Por ato unilateral e escrito da PREFEITURA, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.  
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
§.1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, 

assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
§.2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma 
indenização, reparação ou restituição por parte do CONTRATADO, a PREFEITURA 

responderá pelo pagamento dos serviços efetivamente executados pelo 
CONTRATADO até a data da rescisão. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS SANÇÕES 

 

16.1- A Licitante, proponente declarada vencedora, que for convocada dentro do 
prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a celebrar o 
contrato, dentro de 05 (cinco) dias a contar da notificação da Administração, falhar 

no cumprimento do contrato, comportar-se de modo inidôneo, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se em multa pecuniária no percentual 

de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da sua proposta, e sujeitar-se-á 
ainda em demais penalidades legais, descritas no instrumento convocatório/edital 



e na minuta do contrato administrativo, e em conformidade com o que prescreve a 
Lei 8.666/93. 
 

16.2- Este termo de referência faz parte integrante do edital e da minuta do 

contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

 

17.1-O CONTRATADO no ato de celebração do presente CONTRATO, firma termo 

de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos serviços durante a 
execução objeto deste CONTRATO. 
 

17.2- O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou supressões em 
conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DOS CASOS OMISSOS. 

 

18.1-Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO. 

 

19.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Bonfinópolis de Minas-MG, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as 

questões oriundas da interpretação e/ou execução deste instrumento. 
 

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o 
presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricadas, para todos os 

fins de direito. 
 

Natalândia/MG, 21 de Novembro de 2021. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG. 

GERALDO MAGELA GOMES – Prefeito Municipal. 

CONTRATANTE 

 

 

PEDRO BERNARDO DA SILVA – ME 

CNPJ: 10.700.077/0001-28 

CONTRATADO. 

TESTEMUNHAS: 
__________________________________/______________________________________ 

Nome:                  Nome: 
R.G:                                                     R.G: 


