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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO 
 
Processo nº 01508.000360/2019-81 
 
Unidade Gestora: IPHAN/PR 
 

 

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - 
IPHAN, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura do 
Ministério da Cidadania, criado pelas Leis nºs 8.029 e 8.113, respectivamente, 
de 12 de abril e de 12 de dezembro, ambas de 1990, com sede em Brasília (DF), 
por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL NO PARANÁ -  IPHAN-
PR, com sede na Rua José de Alencar, nº 1808, bairro Juvevê, na cidade de 
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.474.056/0011-43, neste ato 
representada por seu Superintendente Estadual José Luiz Desordi Lautert, 
matrícula SIAPE nº ........................ , inscrito no CPF sob o nº .............................., 
portador da Carteira de Identidade nº .............................., doravante denominada 
CONTRATANTE, e a entidade .............................. , estabelecida na cidade de 
.............................. / ....... , no endereço .............................., bairro 
.............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
................................. , inscrito(a) no CPF sob o nº .............................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., tendo em vista o que consta no Processo nº 01508.000360/2019-81 
e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do CONCURSO nº 
001/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Contrato tem como objeto a concessão de premiação à 
entidade/organização vencedora do CONCURSO nº 001/2019 para a execução 
das atividades de mapeamento da Capoeira no Paraná (Região dos Campos 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../2019, 
QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, POR INTERMÉDIO DA 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL NO PARANÁ - IPHAN/PR E A 
ENTIDADE ..................................................... 
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Gerais), nas condições estabelecidas no Projeto Básico de contratação, Edital 
de Concurso nº 001/2019 e na proposta selecionada. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concurso e anexos, 
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 

1.3. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços de acordo com a proposta 
apresentada. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste 
Contrato, o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinados para a 
execução do projeto contemplado, a serem pagos na forma descrita abaixo: 

 

ATIVIDADES 
PRAZO DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO 

15 DIAS 180 DIAS 365 DIAS 

ATIVIDADE 1: Plano de trabalho. R$ 15.000,00   
  
  

ATIVIDADE 2: Relatório parcial.   R$ 20.000,00 
  
  

ATIVIDADE 3: Relatório final.     
R$ 15.000,00 

  

TOTAL          R$ 50.000,00 

 

2.2. Os recursos de que trata a presente cláusula destinam-se exclusivamente à 
realização do projeto, conforme proposta selecionada no Concurso nº 001/2019, 
sendo vedado o seu emprego, ainda que transitoriamente, em outras despesas 
ou quaisquer atividades que não estejam plenamente vinculadas ao perfeito 
atendimento do objeto deste Contrato. 

2.3. Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados, 
ainda que em caráter de emergência, em finalidade diversa da estabelecida 
neste instrumento. 

2.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos objetivos, 
metas e prazos de execução constantes no Projeto Básico e na proposta 
aprovada pela CONTRATANTE, cabendo-lhe o gerenciamento dos recursos 
financeiros, indissociavelmente vinculados ao objeto deste Contrato. 

2.5. Compromissos que excederem ao valor total destinado ao projeto, conforme 
Edital de Concurso nº 001/2019, serão de inteira e exclusiva responsabilidade 
do CONTRATADO, que proverá os recursos necessários à sua cobertura. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto correrá à 
conta de créditos orçamentários consignados à CONTRATANTE, para o 
exercício de 2019, sob a seguinte classificação: 

Programa: 2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento. 

Ação: 20ZH - Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. 

Plano Orçamentário - Conservação, Apoio e Fomento do Patrimônio Cultural. 

PTRES: 159954. 

Plano Interno (PI): C20ZH1IP029. 

3.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será 
alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade, a 
ser consignada à CONTRATANTE pela Lei Orçamentária Anual. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA 
 

4.1. Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente 
Contrato estão regularmente inscritos na(s) Nota(s) de Empenho(s) abaixo, 
correspondente(s) ao exercício em curso: 

 
Nº Empenho Data Valor (R$) Natureza de Despesa (ND) 

    
 
 

4.2. Se a vigência contratual se estender para o exercício subsequente, será 
emitida nova nota de empenho. 

4.3. O crédito orçamentário e o respectivo empenho para atender a parcela da 
despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, serão indicados 
por meio de termos aditivos ou apostilamentos. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 410 (quatrocentos e dez) dias, 
contados da sua assinatura, com eficácia após a publicação de seu extrato no 
Diário Oficial da União. 

5.2. O prazo para assinatura será de 05 (cinco) dias, contados a partir da data 
de convocação pelo IPHAN, podendo ser prorrogado, quando solicitado pela 
parte e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE, 
conforme dispõe a Lei nº 8.666/93. 
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6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

6.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 
previstas no PROJETO BÁSICO DIVTEC IPHAN-PR (SEI nº 1350639). 

 
8. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela 
CONTRATADA, os materiais que serão empregados e o seu controle e 
fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no PROJETO BÁSICO 
DIVTEC IPHAN-PR (SEI nº 1350639). 

 
9. CLÁUSULA OITAVA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 

9.1. O sistema de liquidação e o pagamento são aqueles previstos no PROJETO 
BÁSICO DIVTEC IPHAN-PR (SEI nº 1350639). 

 
10. CLÁUSULA NONA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

10.1. A prestação de contas será realizada mediante as regras estabelecidas em 
CONTRATO, ocorrendo em 2 (duas) etapas: 

a) Principal: comprovação, através de relatório(s) de atividades e documentação 
complementar, da realização de contatos, visitas, entrevistas, oficinas, cursos e 
encontros, incluindo registros fotográficos e audiovisuais e apresentação do 
respectivo dossiê; e 

b) Complementar: apresentação das notas fiscais e recibos de pagamento dos 
produtos e serviços contratados (despesas realizadas), conforme planilha 
orçamentária submetida ao IPHAN-PR no momento da inscrição das propostas. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

11.1. As sanções administrativas e penalidades são aquelas previstas no 
PROJETO BÁSICO DIVTEC IPHAN-PR (SEI nº 1350639). 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

12.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, se 
houver uma das ocorrências prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

12.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os 
determinados por ato unilateral da CONTRATANTE, serão formalmente 
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motivados, asseguradas à CONTRATADA, na segunda hipótese, a produção de 
contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada 
intimação da intenção da CONTRATANTE para que, se o desejar, a 
CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de 
seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha 
recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da 
decisão rescisória. 

12.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

I - Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo 
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
13.1. A publicação do presente CONTRATO deverá ser providenciada, em 
extrato no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma 
prevista no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o foro da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Curitiba/PR 
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO que não 
possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93, 
com exclusão de qualquer outro. 
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E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após 
ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente CONTRATO é assinado 
eletronicamente pelas partes. 
 
 

JOSÉ LUIZ DESORDI LAUTERT 

Superintendente Estadual 

IPHAN/PR 

 

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

Cargo 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 


