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MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO Nº ___/20__ 
LICITAÇÃO Nº ___/20__ 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS QUE ENTRE SI FIRMAM 
A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA E ___________, 
VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE (PROCESSO Nº 
31.203.0000__.201_), CUJO OBJETO É 
_____________________________.  
 

 
 
A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, sociedade de economia mista, criada pela Lei Estadual 
nº 6.510/97, com sede na Rua Presidente João Pessoa, s/nº, Município de Cabedelo, Estado da 
Paraíba, CNPJ/MF nº 02.343.132/0001-41, a seguir denominada DOCAS-PB, neste ato 
representada por seu(ua) Diretor(a) Presidente _____________________, CPF Nº 
________________, e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o  nº 
____________________, com endereço na __________________________, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por ________________________, CPF nº, 
___________________, portador da cédula de identidade RG nº _________________, Fone 
(__) ___________________________, firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condições seguintes, que o regerão em harmonia com os princípios e normas da legislação 
aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 13.303/16 e o Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da DOCAS/PB, que as partes declaram conhecer subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente às suas estipulações. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ___________________________ 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 
 
__________________________ 
 
1.4. Informação da Marca/Modelo: 
 
__________________________ 
 
Quantidade: 
 
__________________________ 
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Tipo:  
 
____________________________ 
 
2. DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência do contrato, a partir da data da assinatura do presente instrumento, é 
de _______________________ (____________) dias/meses, contadoas a partir da emissão da 
ordem de serviços ou publicação do extrato no DOE/PB. 
 
2.2. Poderá ser admitida a prorrogação deste contrato, no caso de prorrogação do prazo de 
entrega do objeto, que extrapole o prazo de vigência do contrato, devidamente comprovada, 
justificada e aceita de forma fundamentada pelo gestor e formalizada por termo aditivo. 
 
3. DO VALOR 
 
3.1. O valor do contrato é de R$ _______________ (_____________________). 
 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Unidade Orçamentária: _____________ 
Fonte Recurso: _____ 
Programa de trabalho: ______ 
RO: ___ 
 
5. DO PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 
 
6. DO REAJUSTE 
 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 
 
7. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1. As condições de entrega e de recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
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8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada, na forma estabelecida no Termo de 
Referência, por servidor ou comissão especialmente designada para este fim pelo(a) Diretor(a) 
Presidente. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência. 
 
11. DA RESCISÃO 
 
11.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no edital e na Lei 
13.303/2016, assim como o previsto no Regulamento Interno da DOCAS/PB. 
 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 
11.3. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
 
11.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
11.3.3. Indenizações e multas. 
 
12. DA PUBLICAÇÃO 
 
12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no 
Diário Oficial do Estado. 
 
13. DO FORO 
 
13.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da 
Seção Judiciária de Cabedelo/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 

Cabedelo, __ de __________ de 201_ 
Pela CONTRATANTE: 
 

_______________________ 
Diretor(a) Presidente 
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Pela CONTRATADA: 
 

____________________________ 
Contratado 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome/CPF  
 
Nome/CPF 


