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MINUTA DE CONTRATO N.º..../2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ..../2018 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA-MT, E A 

EMPRESA.............................. 

 

 

 

Aos ......... dias do mês de ..........................do ano de 2018, de um lado 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 – Juscimeira/MT, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

empresário, portador da cédula de identidade com RG. 580.564 SSP/MTe do CPF/MF n.º 

415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, em 

JUSCIMEIRA/MT, no uso de sua competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa __________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº __________________, (endereço completo) neste ato representada pelo Senhor 

___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ___________ (órgão e 

estado expedidor) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 

__________________, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista 

o resultado do processo licitatório modalidade CONVITE Nº 005/2018,do Tipo Menor Preço 

Global, consoante e decidido no processo administrativo nº 035/2018, resolvem celebrar o presente 

Contrato sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, com suas alterações 

posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTOJURÍDICO  
 

1.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

3.555, de 08 de agosto de 2000, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 

alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições de direito privado 

aplicáveis à matéria. 

 

CLÁSULA SEGUNDA: ORIGEM DOCONTRATO  
 

2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade CONVITE, processada sob o 

nº 035/2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
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3.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO PALCO, SALAS CAMARIM, FECHAMENTO, 

GRADES DE CONTENÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR, CAMAROTE VIP E TABLADO, EM 

ATENDIMENTO A FESTA DA PAMONHA E AMOSTRA DOS PRODUTOS DE 

ARTESANATO E DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA/MT”, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital 

doidentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente detranscrição. 

 

3.1.1. No serviço solicitado a empresa deverá atender as seguintespremissas: 

 

3.1.1.1. Entregar e montar os equipamentos no local indicado pelo Setor Requisitante e 

estar em perfeito funcionamento para vistoria do Corpo de Bombeiros, com antecedência 

mínima de vinte quatro horas do inicio evento. 

3.1.1.2. Adotar as mediadas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para 

completa execução dos serviços, inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e 

equipamentos fornecido durante o período em que estiver em cumprimento de suas 

atividades. 

3.1.1.3. Responsabilizar-se civil ou criminalmente pelos danos causados, ao evento ou a 

terceiros, pelos funcionários, durante a execução dos serviços deste contrato. 

3.1.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, 

tais como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas com alimentação, 

hospedagem, transporte e quaisquer outras que por ventura venham a ocorrer em 

relaçãoaos seus contratados. 

3.1.1.5. A Contratada deverá arcar com todas as despesas de transporte dos seus 

contratados, do seu local de origem até o local da realização do evento, sendo de sua 

inteira responsabilidade o retorno dos mesmos. 

3.1.1.6. Só será emitido Atestado de Prestação de Serviços ou será atestado a própria 

Nota Fiscal a execução dos serviços se atendida às determinações deste edital e seus 

anexos. 

3.1.1.7. Quanto a entrega dos itens, os mesmos deverão estar acompanhados de um 

comprovante de entrega o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (sendo 

01 para o Contratante e outra para o Setor Requisitante) devem ser conferidos de acordo 

com a “Ordem de Serviço”, quantidade, qualidade, especificação, data e local de entrega, 

e caso estejam em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referencia, 

os mesmos deverão se devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não 

assinado. 

3.1.1.8. As irregularidades deverão ser sanadas de imediato para que não haja prejuízos a 

realização do evento, sob pena de aplicação das penalidades legais. 

3.1.1.9. A Contratada ficaráobrigada a assinar o contrato, nas mesmas condições do 

Edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse 

limite ser resultantes de acordo entre as partes.  
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3.2. Discriminação doobjeto: 

 

ITEM DESCRIÇÃO. UNID. QTDE VLR UNIT VLR TOTAL 

01      

Valor Total  

 

 

CLÁUSULA QUARTA:VIGÊNCIA  
 

4.1. Esse contrato terá sua vigência de XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX, contada a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao 

interesse e conveniência daAdministração. 

 

CLÁUSULA QUINTA:PREÇO  
 

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

 

5.2. 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 dacontratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária, consignada no orçamento vigente: 

 

02.07 – Secretária Municipal De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.13.392.0010.2092.0000 – Realização Das Atividades Culturais 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

315 - Ficha 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com os serviços 

executados, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas/notas fiscais que, 

devidamente, comprovadas e atestadas pela Unidade Solicitante do objeto desta licitação, deverão 

ser pagas em 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, as Notas 

Fiscais/Faturas deverão estar acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscais exigidos 

noEdital. 

 

7.2.  Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvidoà 
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CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação do novo documento fiscal devidamentecorrigido. 

 

7.3. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, poderá deduzir do 

pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela Contratada, em decorrência de 

inadimplemento contratual. 

 

7.4.  O pagamento da fatura somente será feito junto à Tesouraria, sendo expressamente 

vedada à CONTRATADA a cobrança ou o desconto de duplicatas através da rede bancária ou 

deterceiros. 

 

7.5.  Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimentoregular. 

 

7.6.  Para efetivação do pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, devidamente atualizados: 

7.6.1. Certidão Negativa De Debito Estadual 

7.6.2. Certidão Negativa De Debito Municipal 

7.6.3. Certidão Negativa De Debito FGTS 

7.6.4. Certidão Negativa Trabalhista, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011 

7.6.5. Certidão Negativa de Debito Tributos Federais e Divida Ativa Da 

União. 

7.7. O documentos acima referidos, deverão ser anexados à Nota Fiscal e entregue ao 

Contratante para o devido pagamento. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.1. Caberáexclusivamente àCONTRATADA: 

 

8.1.1.Entregar e montar os equipamentos no local indicado pelo Setor Requisitante e 

estar em perfeito funcionamento para vistoria do Corpo de Bombeiros, com antecedência 

mínima de vinte quatro horas do inicio do evento. 

 

8.1.2. Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para 

completa execução dos serviços, inclusive quanto ao pessoal, materiais e equipamentos 

fornecido durante o período em que estiver em cumprimento de suas atividades. 

 

8.1.3. Responsabilizar-se civil ou criminalmente pelos danos causados, ao evento ou a 

terceiros, pelos funcionários, durante a execução dos serviços deste contrato. 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

8.1.4.  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, tais 

como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas com alimentação, hospedagem, 

transporte e quaisquer outras que por ventura venham a ocorrer em relação aos seus 

contratados. 

 

8.1.5. A Contratada devera arcar com todas as despesas de transporte dos seus 

contratados, do seu local de origem até o local da realização do evento, sendo de sua 

inteira responsabilidade o retorno dos mesmos. 

 

8.1.6.  Só será emitido Atestado de Prestação de Serviços ou será atestado a própria Nota 

Fiscal a execução dos serviços se atendida às determinações deste edital e seus anexos. 

 

8.1.7.  Quanto a entrega dos itens, os mesmos deverão estar acompanhados de um 

comprovante de entrega o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (sendo 

01 para o Contratante e a outra para o Setor Requisitante) devem ser conferidos de 

acordo com a “Ordem de Serviço”, quantidade, qualidade, especificação, data e local de 

entrega, e caso estejam em descordo com as especificações constantes do Termo de 

Referencia, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de 

entrega não assinado. 

 

8.1.8. As irregularidades deverão ser sanadas de imediato para que não haja prejuízos a 

realização do evento, sob pena das penalidades legais. 

 

8.1.9. A Contratada ficará obrigada a assinar o contrato, nas mesmas condições deste 

edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, ate 25% (vinte cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima do 

limite ser resultantes de acordo entre as partes. 

 

 

8.2. Constituem obrigações daCONTRATANTE: 

 

8.2.1. A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA condições para o regular 

cumprimento das obrigações destaúltima. 

 

8.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente 

Contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e 

comunicando à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidasimediatas. 

 

8.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 
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8.2.4. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

objeto. 

 

8.2.5. Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, 

objetivando a imediatareparação. 

 

8.2.6. Notificar a empresa de eventuais atrasos na prestação dosserviços. 

 

8.2.7. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 

especificações descritas neste Contrato, e com as obrigações assumidas pela fornecedora. 

 

8.2.8. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade 

encontrada para a perfeita realização dostrabalhos. 

 

8.2.9. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 

Fiscais/Faturas devidamenteatestadas. 

 

8.2.10. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizeremnecessárias. 

 

8.2.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pelo FORNECEDOR REGISTRADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do FORNECEDOR 

REGISTRADO, de seus empregados, prepostos ousubordinados. 

 

 

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com as especificações 

exigidas no Edital e seus anexos, após o recebimento da “Ordem de Serviços” emitida pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. 

 

9.1.1. A “Ordem de Serviços” será expedida por qualquer meio de comunicação que 

possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac- símile 

e correio eletrônico e deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 

donumero do Convite, do contrato, do processo, bem como a identificação daContratada. 

 

9.2. Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades e solicitações da 

Secretaria Municipal deEducação, Esporte, Lazer e Cultura. 

 

9.3. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser 

observados após a entrega dos serviços, nos termos do Código Civil, observadas as disposições 

desteEdital. 
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9.4. Será, ainda, de responsabilidade da licitante contratada as despesas com seguros, 

transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de outras que se fizerem 

necessárias ao perfeito cumprimento doobjeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

10.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto 

no artigo 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 

Federal nº 8.883/1994 e seguintes, e demais normaspertinentes. 

 

10.2. O fornecedor deverá disponibilizar os serviços/material, conforme solicitação da 

Secretaria requisitante. 

 

10.3. Em caso de não aceitação dos serviços/material, fica a CONTRATADA obrigada a 

substituí- lo de modo imediato, sob pena de incidência nas sanções capituladas neste contrato e no 

edital. 

 

10.4. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma 

da lei, pela qualidade entregues. 

 

10.5. Não serão aceitas quaisquer alegações da licitante vencedora, com referência a 

desconhecimento sobre as especificações dos serviçoslicitados. 

 

10.6. Se a qualidade dos serviços prestados não corresponder às especificações do Edital, 

a licitante será autuada, aplicando-se as penalidadescabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAFISCALIZAÇÃO  
 

11.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

11.2. O órgão competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o 

objeto desta licitação será a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, 

observado o disposto no artigo 67, da Lei Federal nº8.666/93. 

 

11.3. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura estabelecerá o critério 

de fiscalização do cumprimento 

daobrigaçãoresultantedalicitação,porintermédiodeservidordesignadoparaestafinalidade. 

 

11.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do referido Contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitosobservados. 
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11.5. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, 

fazendo cumprir todas as disposições do termo dereferência. 

 

11.6. Constatada a ocorrência de irregularidade no cumprimento das obrigações, o 

Contratante adotará as providências legais e contratuais, inclusive a aplicação de penalidade quando 

for ocaso. 

 

11.7. A Licitante vencedora deverá fornecer ao servidor da fiscalização, informações 

quando solicitadas devendo acatar as sugestões e orientação necessária ao bom desempenho dos 

serviçoscontratados. 

 

11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidasconvenientes. 

 

11.9. À Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura é reservado o direito 

de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste 

instrumento, podendo aplicaras penalidades e sanções previstas ou rescindir o Contrato. 

 

11.10. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

objeto oservidor............, Designado pela Portaria nº .............. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA DO CONTRATO E DO 

PRAZO CONTRATUAL 

 

12.1 - Após Homologação, será convocada a contratada para, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação, assinar o contrato e retirar a 

ordem de serviço, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades 

estabelecidas emlei. 

 

12.1.1. A assinatura do presente contrato ficará condicionada a apresentação por 

parte da CONTRATADA, de cópia do Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS) 

CNDs da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada e Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas,atualizadas. 

 

12.1.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Contratada perante o Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS), 

CNDsFederal,Estadual e Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas estiverem com os 

prazos de validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 

de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

12.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Contratada será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 
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vigência, sob pena de a contratação não serealizar. 

 

12.3. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII da 

Lei10.520/02. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto aofornecedor. 

 

13.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços 

aos valores praticados pelomercado. 

 

13.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

13.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificaçãooriginal. 

 

13.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciadorpoderá: 

 

 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e 

 

 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 

denegociação. 

 

13.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação do Contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

14.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços parcial ou total, isentando-

o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus 

prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
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15.1 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar, em nenhuma hipótese os serviços 

objeto do presenteinstrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DARESCISÃO  
 

16.1 - Caberá a rescisão na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no artigo 78 da 

Lei 8.666/1993. 

 

16.2. A rescisãopoderáser: 

 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9º da Lei nº10520/2002; 

 

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para aAdministração; 

 

c) Judicial, nos termos da Legislação. 

 

16.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 

8.666/1993, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados que houver sofrido, tendo direitoa: 

 

a) pagamentos devidos pela execução do objeto até a data darescisão; 

 

b) Pagamento do custo da desmobilização, sehouver. 

 

16.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de1993. 

 

16.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampladefesa. 

 

16.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridadecompetente. 

 

16.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 

enumerados nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, acarreta as consequências previstas 

no art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sançõesprevistas. 

 

16.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE 

contratar os serviços das licitantes classificadas em colocação subsequente, observadas as 

disposições do Inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, ou efetuar novalicitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS 
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ENCARGOS SOCIAIS 

 

17.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os 

ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DASPENALIDADES  
 

18.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido, a 

adjudicada se sujeitará às penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

18.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, 

em virtude da não aceitação da primeiraconvocada. 

 

18.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa detentora do Contrato, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, na forma do art. 87, 

inc. II da Lei 8666/93 c/c art. 9º da Lei 10.520/2002, segundo a gravidade da falta, as 

seguintespenalidades: 

 

a) multa de 0,2 ponto percentual (%) (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o 

valor do serviço realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa 

prevista na alínea“b”; 

 

b) multa de 20 pontos percentuais (%) (vinte por cento), sobre o valor total da 

inadimplência referente ao(s) item(ns) constante da Ordem de Serviços, na hipótese do não 

cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 

 

c) exclusão de seu nome do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o 

Município de Juscimeira/MT, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Serviço ou 

descumprimento parcial de mais de uma Ordem deServiço. 

 

18.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa detentora do Contrato ou, se for o caso, cobrada administrativa oujudicialmente. 

 

18.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora do Contrato da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Fundo Municipal de Saúde de 

Juscimeira/MT. 

 

18.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta 

poderá sofrer quaisquer das penalidades adianteprevistas: 

 

a) suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
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Município de Juscimeira/MT pelo prazo de até 05 (cinco)anos; 

 

b) exclusão do seu nome do Contrato, se já estiverassinada. 

 

18.7. A proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a 

penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou apenalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICIDADE DOCONTRATO  
 

19.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato 

até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em 

conformidade com o parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕESGERAIS  
 

20.1 - O presente instrumento contratual, no que for omisso, reger-se-á pelas Leis n.º 

10.520/02 e 8.666/93 e pelas condições estabelecidas no Edital de Licitação, modalidade Convite 

n.º 005/2018. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOFORO  
 

21.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Juscimeira/MT. 

 

21.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

 

Juscimeira/MT, .......... de ............................ de 2018. 

 

 

MUNICIPIO CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

 

1:______________________________ 

 

2:______________________________ 


