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MINUTA DE CONTRATO

DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS QUE ENTRE
SI CELEBRAM
A PREFEITURA
MUNICIPAL DE
/PA
E A EMPRESA COMO ABAIXO MELHOR SE
DECLARA.

- PA, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na RUA AMERICO LOPES 262, inscrito no
-95, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX, e de outro lado a empresa PXXXXXXXXXXX., inscrita no CNPJ (MF)
-PA,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)
-PA, portador do(a) CPF
XXX.XXX.XXXproposta

apresentada

pela

CONTRATADA,

sujeitando-se

CONTRATANTE

e

- ORIGEM DO CONTRATO:
SRP,
___________ de 201X
. Prefeito Municipal /PA.
O presente Contrato tem por base legal a Lei 8.666/93, e

X, realizada no dia ___ de

- DOS RECURSOS

Financeiro: 2019
- DO OBJETO
4.1-Este instrumento tem por objeto
no qual a CONTRATADA obriga-se a atender a
Agenciamento de Viagens, com
Prefeitura Municipal e suas Secretarias
relacionados.

5.1. A CONTRATADA declara que conhece, para todos os fins de direito, o teor das

5.2. Assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas com transporte e as
-de-obra, aparelhos e equipamentos
-se
subordinados,
a terceiros.
5.3.
rativa a CONTRATADA, sob pena de multa.
5.4.
5.5.
serem adotados pela CONTRATANTE.
5.6.
escrito a CONTRATANTE, e aprovada pela c
5.7. A CONTRATADA exonera a CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a

responsabilidade.

5.8.

e Responsabilidade

6.1.

Cabe a CONTRATANTE, a seu
a

6.2.
contrato, bem como por qualqu
da CONTRATADA.
6.3.

que
.

6.4.
-los dentro de 48 (quarenta e oito)

6.5.

Em caso de demora, ou recusa, no cumprimento dessas medidas, a

reti
6.6.

6.7.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas, a

7.1.
de R$ ( )
7.2.
CONTRATADA, depois de aceitos os
-

-seAM=VP (A/B-1), onde:
VP = valor presente a ser corrigido

-se-

- O pagamento que for devido em

atestada, tendo por base:
a)

oposta
CONTRATADA,

b)
7.3.

7.4.

devidamente comprovados.
7.5.

7.6. Nenhum pagame

7.7.
pagamentos

da

7.8.
imediatamente
anterior.
- DO PRAZO
8.1.

8.2. A CONTRATADA
8.3. Quando, por motivo comprovadamente de responsabilidade da CONTRATANTE e
inteiramente alheio a vontade da CONTRATADA, ou por motivo de f

cronograma das obras e adotando-se o novo prazo de todos os efeitos.

- DAS
9.1.

pelo saldo que apresentar, quando assinado o "Termo de Recebimento Definitivo", e
obra.
9.2.

9.3. A CONTRATANTE reserva-

- DAS MULTAS E PENALIDADES
10.1. Findo o prazo

valor do contrato, por dia de excesso que venha a ocorrer a cada um dos prazos
-financeiro, fornecido pela CONTRATADA,
integrante deste contrato.

10.2.
cumulativa e consecutivamente.
10.3.

valor

11.1.
-sejudicial, nos seguintes casos:
CONTRATADA,

mprovada;

g) negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, as Normas
gerais e particulares de natureza contratual, no prazo que, para tanto,

consecutivos.
11.2. -Rescindido o contrato, a CONTR

sobre eles.
11.3. Uma vez na posse dos materiais, a CONTRATANTE
acerto final de contas.

11.4.
CONTRATADA.
11.5.
11.6.

11.7.

e dos materiais postos na obra.
12.1

-empreiteiros.

12.2
com terceiros perante a CONTRATANTE.
12.3
sendo expressamente vedada a sua
contrato, qualquer que seja a finalidade.
12.4
- DO FORO
13.1

Fica eleito o foro da Comarca de

13.2

E por estarem assim justos e contratados, na pre

-PA, para dirimir quaisquer

em 02(duas)
vias de igual te

/PA, ____de___ de 201X.

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

EMPRESA
CONTRATADA

ANEXO III

XXXXXX

PMSMG

SRP

-

05.193.073/0001na forma
xxxxxxxxxxxx, publicada

PARA R

1.

DO OBJETO

1.
especializada em

, especificado(s) no Termo de
9

2.
1.

eto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais

Item
do

Fornecedor

TR
X

Marca

Modelo

(se exigida no (se exigido no

Unidade Quantidad Valor Prazo
e
Um garantia
ou

edital)

3.

edital)

validade

VALIDADE DA ATA

3.1.
do(a)................................, podendo ser prorrogada atendendo o art. 12
7.892/13.

4.
4.1.
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar as vantagens
registrados nesta Ata.
4.2.
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
fornecedor(es).
-

4.3.

4.4.

O fornecedor que
4.4.1.
original.

4.5.
4.5.1.
pedido de forneciment
dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.
4.6.
vantajosa.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.

trumento equivalente no prazo estabelecido pela

4.7.3.
4.7.4.

-o proibido de celebrar contrato

4.8.
defesa.
4.9.
e justificados:
4.9.1.
4.9.2. a pedido do fornecedor.

5.
5.1.
ste, encontram5.2.
5.3. A ata de

7.892, de 2014.
5.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

(PA),00 de xxxx de 201X

Prefeitura Municipal

xxxxxxxxx

Contratante

Contratada

