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MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2016 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUSCIMEIRA E 
____________________________.  

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-
31, situada na Avenida Joaquim Miguel dos Santos – nº 210 – Bairro Cajus – Município de 
Juscimeira, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor VALDECIR LUIZ COLLE, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG.SSP/SC nº 13/R 
2.942.599 e do CPF/MF n.º 807.590.769-87, residente e domiciliado a Rua Eliezer Schembek, 
57 – Cajus I, em JUSCIMEIRA, no uso de sua competência, designado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado A Empresa _____________________________, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº __________________, (endereço completo), 
neste ato representada pelo Sr. _____________ inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 
nº______________, daqui por diante designado simplesmente CONTRATADO, tendo em vista o 
contido no processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2016, considerando 
ainda as disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, têm, entre 
si, como certo e ajustado o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes 
cláusulas e condições seguintes, e fazem parte integrante deste contrato independente de 
transcrição a proposta de preços do CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a locação de um veiculo tipo camionete Diesel, Ar 
Condicionado, Direção Hidráulica, Quatro por Quatro, Automática e itens de Serie,  para atender 
as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme adiante segue, obedecendo 
às condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos e na proposta de preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTO APLICÁVEL  
2.1. O presente CONTRATO está vinculado ao Processo Licitatório Tomada de Preço nº 
001/2016, homologado em ___/____/2016 decorrente do Processo Administrativo nº 001/2016 e 
em conformidade com o Edital. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado, bem como, pelas 
cláusulas e condições deste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
4.1. São obrigações do CONTRATADO, além de outras estabelecidas no Edital e seus anexos 
ou decorrentes deste instrumento, as seguintes: 
a) Cumprir todas as cláusulas e obrigações estipuladas neste contrato e no Edital, assumindo os 
riscos e prejuízos pela inobservância a qualquer das obrigações nele estipuladas; 
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b) Cumprir com todos os compromissos necessários ao bom e fiel atendimento ao objeto deste 
contrato, conforme as determinações; 
c) Manter o CONTRATANTE sempre informado de quaisquer irregularidades que porventura 
advirem da execução do objeto do presente CONTRATO. 
d) O Veiculo locado deverá ser acompanhado de sua documentação original, com vistoria e 
IPVA em dia. 
e) O Veiculo locado deverá ser segurado, junto com o mesmo devera conter apólice do seguro.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1. São obrigações do contratante, além de outras estabelecidas no Edital e seus anexos ou 
decorrentes deste instrumento, as seguintes: 
a) Gerenciar o contrato através do Secretário Chefe de Gabinete; 
b) Cumprir todas as cláusulas e obrigações estipuladas neste contrato e no Edital; 
c) Se responsabilizar pelo pagamento das parcelas mensais, nas condições estabelecidas neste 
Instrumento; 
d) Fornecer ao Contratado as orientações e todos os elementos necessários ao bom e fiel 
cumprimento do objeto deste Instrumento; 
e) As Despesas De Combustíveis, Lubrificação, Lavagem, Pequenas Manutenção Decorridas Do 
Desgaste Natural Do Veiculo, Troca De Pneus quando os mesmos estiverem desgastados, 
Despesas com pagamento de Impostos referente ao veiculo, exceto multas aplicadas dentro da 
vigência do contrato;    
f) Publicar o Extrato deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Juscimeira, a contar 
da Dotação Orçamentária: 
 
Órgão: GABINETE DO PREFEITO 
02.001.04.122.2010.2.004 – MANTER O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SETIMA – DO VALOR DO CONTRATO 
7.1. A Prefeitura Municipal de Juscimeira pagará ao CONTRATADO o valor mensal de R$ 
_____________________ (_______________________________________________), 
totalizando valor global de R$ ___________ (___________________________________). 
 
7.2. A CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer penalidades ou agravantes futuros 
decorrentes de interpretações errôneas na aplicação de impostos ou de suas isenções ou 
suspensões por parte do CONTRATADO. 
7.3. O preço proposto não será reajustado durante a vigência do contrato e não haverá correção 
monetária. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado através de transferência bancária ao contratado até o 20º 
(vigésimo) dia subseqüente à execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
9.1. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura do 
mesmo, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DECIMA  – DO REAJUSTE E CORREÇÃO MONETÁRIA 
10.1. Os preços propostos serão objeto de revisão anual entre as partes, tendo como base para 
adequação aos novos valores estipulados, os índices inflacionários oficiais divulgados pelo 
Governo Federal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Ao contratado que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da ampla defesa, será aplicada as 
penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas no art. 87 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
11.2. Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o 
CONTRATADO está sujeito às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, 
aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia injustificado ou justificado 
e não aceito, na prestação do fornecimento solicitado. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, o 
contrato poderá ser rescindido; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de rescisão contratual 
por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado  descumprimento 
das obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% do contrato ou quando o atraso 
ultrapassar o prazo limite de trinta dias. 
d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 2 (dois) anos; 
e) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer outra cláusula 
contratual, dobrável na reincidência. 
 
11.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato no prazo de 2 (dois) 
dias úteis após a convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
11.4. No caso do não recolhimento do valor da multa, dentro de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou 
ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n. 8.666/93, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
11.5. Dos atos que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição do Contrato, assim como 
a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, 
dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao 
fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, 
assegurada a defesa prévia. 
 
12.2. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 
a) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE; 
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b) Cometimento reiterado de ocorrências, devidamente anotadas; 
12.3. Poder-se-á ainda ser aplicado aos casos previstos nos art.77 a 80 e seus incisos da Lei nº 
8.666/93, no presente Contrato para rescisão do mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 
13.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, na imprensa oficial, ficará a cargo da 
CONTRATANTE no prazo e forma disposta pela legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, que será competente 
para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste Contrato. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas as PARTES assinam juntamente com as 
testemunhas abaixo, o presente instrumento em 02 (duas) via de igual teor e forma, para que 
produzam os efeitos legais. 
 

JUSCIMEIRA-MT, ____ de ____________ 2015. 
 
 
 
 
 

VALDECIR LUIZ COLLE REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATANTE CONTRATADO 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
________________________________ _________________________________ 

David Paulino Filho                Raquel Fontoura Santos 
  CPF: 806.802.671-15                                       CPF: 896.345.431-20 

 


