
 

 

  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019 
PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 3644/2019 

 
 
 
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA E 
DE OUTRO A EMPRESA CUIAGYN 
DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - 
EPP, PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de 
Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, cirurgião dentista, portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, e 
de outro lado: CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.454.937/0001-89, estabelecida à Rua Mariano Campos 
Maia, nº 1503, Bairro: Construmat, na cidade de Varzea Grande/MT, CEP: 78.115-140, 
Tel: (65) 3685-0102, neste ato representada pela Sra. Lidiane Laura Costa Correa, 
portador do RG nº 1305551-8 SSP/MT e inscrito no CPF nº 703.821.741-00, 
RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, em conformidade 
com o que consta do Processo Administrativo nº 3644/2019, referente ao Pregão 
Presencial nº 043/2019, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 
nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 
3.722, de 09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo 
Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

       O presente Contrato tem por objeto “Contratação empresa para eventual Prestação 
de Serviço Especializado em Manutenção de Veículos Automotivos e Máquinas da 
Frota Municipal de Jaciara/MT”, conforme especificações e demais elementos 
constantes do Edital e seus Anexos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

 
Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Presencial nº 043/2019 e seus 
Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de 
Empenho e demais documentos constantes do Processo nº 3644/2019 que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Instrumento. 



 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 Realizar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Serviço; 
 
3.2 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;  
 
3.3 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de 
Serviço a ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  
 
3.4 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
3.5 A empresa deverá apresentar declaração de que possui local apropriado para 
realizar o serviço, com capacidade de abrigar o veículo com segurança, com 
ferramentas e equipamentos adequados.  
 
3.6 A empresa deverá colocar a disposição um número de telefone 24horas para 
eventual socorro. 
 
3.7 Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, 
sempre às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de 
garantia; 
 
3.8 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos 
serviços a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, 
facultando-lhes o livre acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, 
quando for necessária a vistoria, para comprovação da perfeita execução dos serviços e 
verificação das peças empregadas; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Compete ao CONTRATANTE: 
 
4.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a entrega dos produtos, objeto desta licitação; 
 
4.2 efetuar o pagamento à Contratada; 
 
4.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 
 
4.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
 
4.5 documentar as ocorrências havidas; 
 



 

 

4.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
da Licitação. 

 
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de sua 
total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo todas 
as exigências do Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não 
sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de sanções 
administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de implantação não 
justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 
valor máximo limitado de R$ 432.850,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos 
e cinqüenta reais), para o período de 90 (noventa) dias, conforme valores negociados e 
fixados no Pregão. 
 
Item Descrição do Produto/Serviço Unid Qtd Valor Unit. Valor Total 

1 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - SERVICO DE MECANICA, COM 
MANUTENCAO PREVENTIVA, EM VEICULOS 
UTILITARIOS - CONFORME EDITAL 

HR 400 R$ 85,00 R$ 34.000,00 

2 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - SERVICOS DE MANUTENCAO 
EM GERAL COM MECANICOS DE VEICULOS DO 
TIPO GRANDE PORTE - CONFORME EDITAL 

HR 400 R$ 75,00 R$ 30.000,00 

3 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - SERVICOS DE MANUTENCAO 
EM GERAL COM MECANICOS DE VEICULOS DO 
TIPO MAQUINAS PESADAS - CONFORME EDITAL 

HR 600 R$ 190,00 R$ 114.000,00 

4 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO MANUTENCAO EM 
GERAL COM INJECAO ELETRONICA EM 
VEICULOS TIPO PEQUENO PORTE - CONFORME 
EDITAL 

HR 400 R$ 75,00 R$ 30.000,00 

5 
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO MANUTENCAO EM 
GERAL COM INJECAO ELETRONICA EM 

HR 500 R$ 75,00 R$ 37.500,00 



 

 

VEICULOS TIPO GRANDE PORTE - CONFORME 
EDITAL 

6 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO TESTE DE BANCADA 
DA BOMBA INJETORA,PARA MANUTENCAO 
CORRETIVA,EM VEICULO OFICIAL - CONFORME 
EDITAL EM ANEXO. 

HR 500 R$ 75,00 R$ 37.500,00 

9 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - SERVICO DE MAO-DE-OBRA 
ESPECIALIZADO DE TAPECARIA EM GERAL EM 
VEICULOS A GASOLINA/ALCOOL 
INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO PARA 
TODA LINHA DE VEICULOS LEVES , CONFORME 
EDITAL. 

HR 300 R$ 104,50 R$ 31.350,00 

10 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - HIGIENIZAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO,MANUTENCAO DO TIPO 
PREVENTIVA,EM VEICULO CATEGORIA 
PASSEIO 

HR 500 R$ 75,00 R$ 37.500,00 

11 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO SERVICOS DE 
MANUTENCAO E REPARO DE AR 
CONDICIONADO DE MICRO-ONIBUS E VAN 

HR 500 R$ 162,00 R$ 81.000,00 

VALOR TOTAL R$ 432.850,00 

 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

 
9.1 A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;  
 
9.2 O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver acréscimo 
ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação vigente; 
  
9.3 Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 
 
9.4 A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado por 
intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o solicitou; 
 
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam o 
pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para pagamento 
iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.05.01.12.122.0005.2163.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Cozinha Municipal. 



 

 

 
01.05.01.12.122.0005.2059.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Transporte Escolar 
 
01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria de Infraestrutura. 
 
01.06.01.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com DAE. 
 
01.06.01.15.452.0022.2088.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Departamento de Trânsito. 
 
01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos do Centro de 
Atendimento Psicossocial 
 
01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Hospital Municipal 
 
01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o SAMU 
 
01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Vigilância Sanitária. 
 
01.10.01.04.122.0024.2143.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Assistência Social 
 
01.10.01.11.333.0024.2126.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Unidade do SINE 
 
01.10.01.08.243.0033.2011.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Conselho Tutelar. 
 
01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Agricultura. 
 
01.02.01.04.122.0002.2004.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Gabinete 
do Prefeito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

 

Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja algum 
desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente comprovado, 
cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a 
variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para 



 

 

análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de Jaciara, na forma prevista no 
Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato de Prestação de Serviços o 
funcionário público municipal desta Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ANDERSON 
ROBERTO FRANÇA SOBRINHO designado como FISCAL DE CONTRATOS da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo através da Portaria nº 078/2018, de 
23 de Fevereiro de 2018, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações. 
 
12.2 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, 
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido pela 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 
pela CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos 
ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da 
falta cometida; 



 

 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da 
Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da 
multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, 
conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades supramencionadas. 

 
15.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 
 
15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos 
do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, 
com suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA com 
antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 
 

c) judicial, nos termos da legislação. 
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão 
resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e 



 

 

suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais 
que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal 
Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, conforme 
dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a 
esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da 
Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde 
que não possa ser resolvido amigavelmente; 
 
E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o 
presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 
 

Jaciara-MT, 13 de setembro de 2019. 
 

 
 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - EPP 
Lidiane Laura Costa Correa 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
___________________________            ____________________________ 
Nome: Robelson Hugnei de França Galindo          Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 667.031.581-34                 CPF: 020.095.671-02 
RG: 1015353-5 SSP/MT                                RG: 1670936-5 SSP/MT 



 

 

  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019 
PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 3644/2019 

 
 
 
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA E 
DE OUTRO A EMPRESA CLAUDIO ALVES 
QUEIROZ – ME, PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de 
Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, cirurgião dentista, portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, e 
de outro lado: CLAUDIO ALVES QUEIROZ – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.460.026/0001-40, estabelecida com sede à Av. Pajé, n° 447 – Santa Rita, CEP: 
78.820-000, nesta cidade de Jaciara/MT, Fone: (66) 9929-4353, neste ato representado 
pelo Sr. Cláudio Alves Queiroz, portador do RG nº 777.092 SSP/MT e do CPF nº 
571.969.151-00, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, em 
conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 3644/2019, referente ao 
Pregão Presencial nº 043/2019, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos 
Decretos nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, 
Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado 
pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

       O presente Contrato tem por objeto “Contratação empresa para eventual Prestação 
de Serviço Especializado em Manutenção de Veículos Automotivos e Máquinas da 
Frota Municipal de Jaciara/MT”, conforme especificações e demais elementos 
constantes do Edital e seus Anexos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

 
Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Presencial nº 043/2019 e seus 
Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de 
Empenho e demais documentos constantes do Processo nº 3644/2019 que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Instrumento. 
 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 Realizar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Serviço; 
 
3.2 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;  
 
3.3 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de 
Serviço a ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  
 
3.4 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
3.5 A empresa deverá apresentar declaração de que possui local apropriado para 
realizar o serviço, com capacidade de abrigar o veículo com segurança, com 
ferramentas e equipamentos adequados.  
 
3.6 A empresa deverá colocar a disposição um número de telefone 24horas para 
eventual socorro. 
 
3.7 Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, 
sempre às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de 
garantia; 
 
3.8 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos 
serviços a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, 
facultando-lhes o livre acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, 
quando for necessária a vistoria, para comprovação da perfeita execução dos serviços e 
verificação das peças empregadas; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Compete ao CONTRATANTE: 
 
4.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a entrega dos produtos, objeto desta licitação; 
 
4.2 efetuar o pagamento à Contratada; 
 
4.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 
 
4.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
 
4.5 documentar as ocorrências havidas; 
 



 

 

4.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
da Licitação. 

 
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de sua 
total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo todas 
as exigências do Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não 
sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de sanções 
administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de implantação não 
justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 
valor máximo limitado de R$ 129.600,00 (Cento e vinte e nove mil e seiscentos reais), 
para o período de 90 (noventa) dias, conforme valores negociados e fixados no Pregão. 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Qtd 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

15 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO SOLDA MIG E 
OXIGENIO EM PECAS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

HR 150 R$ 166,00 R$ 24.900,00 

16 

SERVICO DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE 
TORNO – VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, 
AMBULÂNCIA, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO 
ONIBUS, VAN, E MÁQUINAS PESADA, CONFORME 
EDITAL EM ANEXO. 

HR 150 R$ 170,00 R$ 25.500,00 

17 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - PRESTACAO DE SERVICO DE 
SOLDA ELETRICA - EM VEICULOS OPERACIONAL, 
MAQUINAS PESADAS - CONFORME EDITAL EM 
ANEXO. 

HR 300 R$ 189,00 R$ 56.700,00 

18 

PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOLDA OXIGENIO - 
EM VEICULOS OPERACIONAL, AUTOMOVEIS 
LEVES, CAMINONETES, VANS, CAMINHOES, 
ÔNIBUS, MICROONIBUS, MAQUINAS PESADA E 
TRATORES (RETROESCAVADEIRA, 
MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA, 
TRATOR ESTEIRA, ROLO COMPACTOR, 

HR 150 R$ 150,00 R$ 22.500,00 



 

 

ESCAVADEIRA E PA). 

VALOR TOTAL R$ 129.600,00 

 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

 
9.1 A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;  
 
9.2 O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver acréscimo 
ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação vigente; 
  
9.3 Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 
 
9.4 A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado por 
intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o solicitou; 
 
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam o 
pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para pagamento 
iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.05.01.12.122.0005.2163.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Cozinha Municipal. 
 
01.05.01.12.122.0005.2059.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Transporte Escolar 
 
01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria de Infraestrutura. 
 
01.06.01.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com DAE. 
 
01.06.01.15.452.0022.2088.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Departamento de Trânsito. 
 
01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos do Centro de 
Atendimento Psicossocial 
 



 

 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Hospital Municipal 
 
01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o SAMU 
 
01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Vigilância Sanitária. 
 
01.10.01.04.122.0024.2143.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Assistência Social 
 
01.10.01.11.333.0024.2126.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Unidade do SINE 
 
01.10.01.08.243.0033.2011.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Conselho Tutelar. 
 
01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Agricultura. 
 
01.02.01.04.122.0002.2004.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Gabinete 
do Prefeito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

 
Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja algum 
desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente comprovado, 
cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a 
variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para 
análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de Jaciara, na forma prevista no 
Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato de Prestação de Serviços o 
funcionário público municipal desta Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ANDERSON 
ROBERTO FRANÇA SOBRINHO designado como FISCAL DE CONTRATOS da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo através da Portaria nº 078/2018, de 
23 de Fevereiro de 2018, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações. 
 
12.2 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, 
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido pela 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 
pela CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 

 
a) advertência, por escrito; 

 
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos 

ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da 
falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da 
Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da 
multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, 
conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades supramencionadas. 

 
15.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 
 



 

 

15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos 
do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, 
com suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA com 
antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 
 

c) judicial, nos termos da legislação. 
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão 
resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais 
que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal 
Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, conforme 
dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a 
esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da 
Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde 
que não possa ser resolvido amigavelmente; 
 



 

 

E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o 
presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 

 
Jaciara-MT, 13 de setembro de 2019. 

 
 
 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

CLAUDIO ALVES QUEIROZ – ME 
Cláudio Alves Queiroz 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
___________________________            ____________________________ 
Nome: Robelson Hugnei de França Galindo          Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 667.031.581-34                 CPF: 020.095.671-02 
RG: 1015353-5 SSP/MT                                RG: 1670936-5 SSP/MT 



 

 

  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019 
PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 3644/2019 

 
 
 
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA E 
DE OUTRO A EMPRESA BENTO T DE MENDONÇA 
NETO - ME, PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de 
Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, cirurgião dentista, portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, e 
de outro lado: BENTO T DE MENDONÇA NETO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
26.135.503/0001-68, estabelecida à Rua Ibitinga, nº 631, Sala A, Bairro: Santa Luziia, 
CEP: 78.820-000, nesta cidade de Jaciara/MT, Fone: (66) 99686-1678, neste ato 
representado pelo Sr. Bento Teixeira de Mendonça Neto, portador do RG nº 10824795 
SSP/SP e CPF nº. 005.456.388-79, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de 
prestação de serviços, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo 
nº 3644/2019, referente ao Pregão Presencial nº 043/2019, sujeitando-se as partes às 
disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, 
de 06 de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de 
setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

       O presente Contrato tem por objeto “Contratação empresa para eventual Prestação 
de Serviço Especializado em Manutenção de Veículos Automotivos e Máquinas da 
Frota Municipal de Jaciara/MT”, conforme especificações e demais elementos 
constantes do Edital e seus Anexos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

 
Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Presencial nº 043/2019 e seus 
Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de 
Empenho e demais documentos constantes do Processo nº 3644/2019 que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Instrumento. 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 Realizar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Serviço; 
 
3.2 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;  
 
3.3 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de 
Serviço a ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  
 
3.4 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
3.5 A empresa deverá apresentar declaração de que possui local apropriado para 
realizar o serviço, com capacidade de abrigar o veículo com segurança, com 
ferramentas e equipamentos adequados.  
 
3.6 A empresa deverá colocar a disposição um número de telefone 24horas para 
eventual socorro. 
 
3.7 Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, 
sempre às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de 
garantia; 
 
3.8 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos 
serviços a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, 
facultando-lhes o livre acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, 
quando for necessária a vistoria, para comprovação da perfeita execução dos serviços e 
verificação das peças empregadas; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Compete ao CONTRATANTE: 
 
4.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a entrega dos produtos, objeto desta licitação; 
 
4.2 efetuar o pagamento à Contratada; 
 
4.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 
 
4.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
 
4.5 documentar as ocorrências havidas; 
 



 

 

4.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
da Licitação. 

 
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de sua 
total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo todas 
as exigências do Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não 
sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de sanções 
administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de implantação não 
justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 
valor máximo limitado de R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais), para o período de 90 
(noventa) dias, conforme valores negociados e fixados no Pregão. 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Qtd 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

7 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO MANUTENCAO EM GERAL 
EM VEICULOS DE FUNILARIA, PINTURA E 
CHAPEACAO DO TIPO DE PEQUENO PORTE 

HR 400 R$ 80,00 R$ 32.000,00 

8 

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS - DO TIPO MANUTENCAO EM GERAL 
EM VEICULOS DE FUNILARIA, PINTURA E 
CHAPEACAO DO TIPO DE GRANDE PORTE 

HR 400 R$ 70,00 R$ 28.000,00 

12 

SERVICO DE MANUTENCAO - EXECUÇÃO, 
MANUTENÇÃO DE CAMBAGEM, CASTER, 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS: 
ÓNIBUS, MICRO ONIBUS, VAN, CAMINHÕES 

HR 300 R$ 90,00 R$ 27.000,00 

13 

SERVICO DE MANUTENCAO - EXECUÇÃO, 
MANUTENÇÃO DE CAMBAGEM, CASTER, 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS: 
EM VEÍCULOS LEVES 

HR 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

VALOR TOTAL R$ 108.000,00 

 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

 



 

 

9.1 A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;  
 
9.2 O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver acréscimo 
ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação vigente; 
  
9.3 Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 
 
9.4 A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado por 
intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o solicitou; 
 
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam o 
pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para pagamento 
iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.05.01.12.122.0005.2163.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Cozinha Municipal. 
 
01.05.01.12.122.0005.2059.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Transporte Escolar 
 
01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria de Infraestrutura. 
 
01.06.01.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com DAE. 
 
01.06.01.15.452.0022.2088.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Departamento de Trânsito. 
 
01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos do Centro de 
Atendimento Psicossocial 
 
01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Hospital Municipal 
 
01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o SAMU 
 



 

 

01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Vigilância Sanitária. 
 
01.10.01.04.122.0024.2143.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Assistência Social 
 
01.10.01.11.333.0024.2126.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Unidade do SINE 
 
01.10.01.08.243.0033.2011.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 
Conselho Tutelar. 
 
01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Agricultura. 
 
01.02.01.04.122.0002.2004.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Gabinete 
do Prefeito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

 

Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja algum 
desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente comprovado, 
cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a 
variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para 
análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de Jaciara, na forma prevista no 
Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato de Prestação de Serviços o 
funcionário público municipal desta Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ANDERSON 
ROBERTO FRANÇA SOBRINHO designado como FISCAL DE CONTRATOS da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo através da Portaria nº 078/2018, de 
23 de Fevereiro de 2018, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações. 
 
12.2 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 



 

 

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, 
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido pela 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 
pela CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 

 
a) advertência, por escrito; 

 
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos 

ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da 
falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da 
Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da 
multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, 
conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades supramencionadas. 

 
15.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 
 
15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos 
do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, 
com suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA com 
antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 
 

c) judicial, nos termos da legislação. 
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão 
resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais 
que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal 
Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, conforme 
dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a 
esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da 
Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde 
que não possa ser resolvido amigavelmente; 
 
E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o 
presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 
 



 

 

 
Jaciara-MT, 13 de setembro de 2019. 

 
 
 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

BENTO T DE MENDONÇA NETO – ME 
Bento Teixeira de Mendonça Neto 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
___________________________            ____________________________ 
Nome: Robelson Hugnei de França Galindo          Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 667.031.581-34                 CPF: 020.095.671-02 
RG: 1015353-5 SSP/MT                                RG: 1670936-5 SSP/MT 


