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CONTRATO Nº 10/2017 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE 

DADOS RELATIVOS AO SIOS, SIOPE E 

SITN 

 

Pelo presente Contrato Particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE ARANTINA- MG, 

pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 18.008.964/0001-29, neste ato, representada 

pelo seu Prefeito Sr. Sr. FRANCISCO CARLOS FERREIRA ALVES, doravante 

denominada Contratante, e de outro lado, a empresa LUCIANA FERREIRA 

MORAES, inscrita no CNPJ-nº 13.010.370/0001-51, com sede na Rua Dep. Oliveira 

Souza, 87 - Centro, na cidade de Senador Cortes/MG, neste ato, representada porLuciana 

Ferreira Moraes, portadora na CI n. M 6585768, inscrito no CPF sob o nº 032.417.406-

33, doravante denominadaCONTRATADA, ajustam entre si, Contrato dePRESTAÇÃO 

SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOS, SIOPE 

E SITN, em atendimento ao processo licitatório de dispensa nº 08/2017, tudo em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 e, alterações introduzidas pelas Leis nº
s
 8.883/94 e 

9.648/98, e ainda, sob as Cláusulas e condições a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto do presente é aCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOS, SIOPE E SITN. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A CONTRATADA executará os serviços da seguinte forma: 

 

a) Preencher os dados relativos ao SIOS, SIOPE E 

SITN; 

b) Executar o serviço na sede da Contratada, mediante 

agendamento; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

Pela prestação dos serviços, é fixado o valor de R$633,42 (seiscentos e 

trinta e três reais e quarenta e dois centavos)a serem pagos mensalmente, totalizando, 

em 12 meses, R$7.601,04 (sete mil e seiscentos e um reais e quatro centavos), com 

previsão orçamentária nº3.3.90.39.02.02.00.04.122.2.0008 - MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
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O pagamento dos serviços prestados pela contratada será efetuado até dia 

10 (dez) do mês subseqüente, mediante apresentação da respectiva nota fiscal de 

prestação de serviço. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS 

 

I - São direitos do MUNICÍPIO: 

a) Modificar o presente Contrato, unilateralmente, para melhor adequação 

às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada; 

 

b) Aplicar a Legislação referente aos contratos Administrativos na 

execução deste contrato, como também resolver os casos omissos; 

 

 

II - São direitos da CONTRATADA: 

a) Realizar o serviço na sede da Contratada mediante agendamento prévio. 

b) Receber as informações necessárias após solicitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

I - São obrigações do MUNICÍPIO: 

 

a) Fornecer a contratada todas as informações necessárias.; 

 

 

II - São obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Manter durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçãoe 

qualificação  exigidas; 

b) Preencher os dados relativos ao SIOS, SIOPE E SITN; 

c) Executar o serviço na sede da Contratada, mediante agendamento; 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente,embasado nas 

circunstâncias previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, ou mediante aviso prévio por escrito por qualquer das partes, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da prestação dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA 
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A parte que infringir qualquer dispositivo deste contrato, ou o não 

cumprimento do estabelecido na Cláusula Nona, ficará sujeito à multa correspondente a 

30% (trinta por cento) do valor fixado na Cláusula Terceira. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

I - O prazo devigência  o presente contrato é de 12 (doze); 

 

II – Por se tratar de serviços contínuos, o prazo contratual poderá ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite permitido pela nova redação dada 

pela Lei 9.648/98 ao Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Andrelândia – MG, para a solução de 

quaisquer litígios decorrentes do presente contrato, ou mesmo de sua execução, com 

expressa renúncia de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente termo 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos jurídicos e legais. 

 

 

Arantina - MG, 10 de janeirode 2017. 

 

 

__________________________________ 

Prefeitura Municipal de Arantina 

Francisco Carlos Ferreira Alves 
Prefeito de Arantina - MG 

 

 

___________________________________ 

LUCIANA FERREIRA MORAES 

Luciana Ferreira Moraes 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

________________________________ 

Nome:      

CPF:                   

  

________________________________ 

Nome:      

CPF:                                                 
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