
MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ARAGUAIA  - PA DE SANTANA DO ARAGUAIA  - 
PA E A EMPRESA <EMPRESA VENCEDORA DO 
CERTAME> 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
Inscrita no CNPJ: 05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três 
Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, neste ato representada pela Secretária Municipal, Sr. Sr. 
Eduardo Alves Conti, portador do CPF nº 377.205.702-00, residente na Rua Paulo de 
Oliveira S/N, Bairro: Bel Recanto - Santana do Araguaia – PA, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , estabelecida na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
CNPJ. /MF, n. º . . . . . . . . . . . . . . , neste ato representada por . . . . . . . . . . . . , Senhor (A). . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente em decorrência do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.000/2022, referente à TOMADA DE PREÇO nº 000/2022, homologado em 
. . . . / . . . . / . . . . , mediante sujeição mútua às seguintes Cláusulas contratuais: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  
 
1.1. Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À GESTÃO TRIBUTÁRIA DAS RENDAS LOCAIS 
RELACIONADAS AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, em vistas ao 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos do Município de 
Santana do Araguaia-PA, conforme condições estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇO 
n.º____/2022 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, partes integrantes deste Contrato. 

 

1.1. Os serviços a serem prestados severão compreender os seguintes itens: 
 

a) Assessoria e apoio técnico junto à divisão de tributação municipal na retomada 
procedimental e levantamentos de valores passíveis de incremento dessa renda local; 
 
b) Assessoria e apoio administrativo às atividades de fiscalização tributária com foco em 
providências corretivas para melhorar e incrementar essa renda local; 
 
c) Assessoria junto ao contencioso administrativo tributário e fiscal na elaboração de réplicas, 
dos relatórios e das decisões de primeiras e segundas instâncias administrativas; 
 
d) Assessoria tributária com ênfase na constituição dos créditos tributários relativos ao ITR, 
observados a legislação tributária federal; 
 
e) Assessoria e/ou Consultoria durante a vigência do contrato junto a Divisão de Arrecadação, 
com a finalidade orientar este departamento no tocante a arrecadação do imposto territorial rural ITR 
respeitando as leis quem a rege;  
 
f) Acompanhamento em Cursos práticos para capacitação dos funcionários municipais 
elaborados e ministrados pela Escola de Gestão Fazendária ESAF, conforme orientação do Comitê 
Gestor, quando julgarem necessário e dentro da temática a ser discutidas com os Agentes de 
Fiscalização Tributária sanando dúvidas referentes a lei do ITR e do Código Florestal em vigor; 
 
g) Vistoria por amostragem no campo junto aos produtores rurais em 300 propriedades, 
buscando orientá-los a respeito das importâncias em prestas a informações de sua propriedade em 
DITR de acordo com a realidade do imóvel e respeitando as leis quem as rege, evitando assim 
pagamento desnecessários de tributos e malha fiscal de seus respectivos imóveis; 
 
h) Orientação junto aos contadores, para não elaborar as Declarações de DITR com 
informações divergente da realidade do imóvel e conforme as leis pertinentes; 
 



i) Divulgação junto a mídia local do início das fiscalizações e da necessidade de proceder 
retificações da DITR dos últimos 05 (cinco) anos; 
 
j) Assessoria na elaboração de roteiro de fiscalização, iniciando com a análise dos processos, 
de defesas em todas as fases administrativas, são elas: Termo de Intimação TI, Termo de 
Constatação e Intimação Fiscal –TCI e Notificação de Lançamento-NL, com o objetivo de validar ou 
invalidar documentação apresentada com o objetivo de eximir os processos de falhas e por 
consequência aumentar a arrecadação, analisar também e cadastros rurais e Declarações de 
Imposto Territorial Rural – DITR dos últimos 05 (cinco) anos; 
 
k) Cursos técnicos de capacitação dos profissionais contábeis voltados aos esclarecimentos 
de como preencher/elaborar a DITR 2022 em conformidade com a legislação que rege o ITR Lei 
9.393/1996 e alterações subsequentes e o Código Florestal Vigente Lei 12.651/2012; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

2.1 O presente Contrato tem como fundamento na Tomada de Preços nº 003/2022, 
devidamenteo homologado pelo Prefeito Municipal de Santana do Araguaia-PA, e a 
Proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independente de 
trnascriçao. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1. Manter absoluto sigilo sobre todos os documentos e elementos que passem pela apreciação 

do (a) licitante contratado (a); 

3.2. Comunicar a Secretaria Municipal de Tributos e Terras qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

3.3. Manter informada a Secretaria Municipal de Tributos e Terras, quanto a mudanças de 

endereço, telefones e e-mail de seu estabelecimento; 

3.4. Entregar com pontualidade os serviços; 

3.5. Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente 

licitação; 

3.6. Fornecer os serviços de acordo com as especificações e condições previstas deste Termo 

de Referência; 

3.7. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 

CONTRATANTE; 

3.8. Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação; 

3.9. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive 

as Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização; 

3.10. Executar os serviços dentro dos padrões e normas das entidades fiscalizadoras e emitir 

relatórios sobre o andamento dos serviços a cada solicitação; 

3.11. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato; 



3.12. É de responsabilidade do CONTRATADO, as despesas operacionais relativo às viagens, 

alimentação, estadias, perícias, laudos, pareceres e cópias de documento e dos profissionais 

envolvidos nos trabalhos; 

3.13. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato. 

3.14. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA DO ARAGUAIA-PÁ, as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas 

concernentes ao objeto contratual; 

3.15. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente   com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

3.16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 

Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
4.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 
4.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
4.3 Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 
4.4 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor  Competente. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela Sr(a). ........... servidor designada para esse 
fim, representando a CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 
5.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse 
fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 

 
5.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçã o da CONTRATANTE, 
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 
necessário. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com vigencia a partir do 
dia ---/---/2022 e findando em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo em virtude de causa superveniente, de força maior, ordem legal ou por conveniência 
administrativa. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 



 
7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei 
nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 
injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-
lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 
- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 

CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou penalidade; 

 
     - A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização 
e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 
As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 
O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 
descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 
O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
causa à penalidade; 

 
O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 
As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com 
prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE 
 

9.1 – Pelos serviços mencionados acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
correspondente a .....% (...... por cento) sobre o valor arrecadado mensal referentes a impostos 
sobre propriedade territoral rural. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1 - As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 
Exercício 2022: 
 

  17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS  - 21.122.0037.2-063 – Manutenção 
da Secretaria de Tributos e Terras – 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

    
 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 
dasdevidas justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 
12.1. Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 
8.666, de 21 de junho  de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos 
de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

   12.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e     julgadas no Foro da Cidade de Santana do Araguaia - 
Pará, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no 
art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

 

12.3. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam  um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Santana do Araguaia – PA, ___/_____/______ 
 

 
        
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 
CNPJ  05.832.977/0001-99 

CONTRATANTE 
 

                                                                         
    CONTRATADO(A) 

 
TESTEMUNHAS: 

1ª - NOME:______________________ CPF: 

2ª - NOME:_______________________CPF: 
 

 
 


