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CONTRATO Nº 66/2014  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM E A AL DA 

SILVA – POUSADA DA BONECA - ME. 

  

I - CONTRATANTES E REPRESENTANTES : O MUNICÍPIO DE JARDIM,  Estado de Mato Grosso do 
Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J sob o Nº 03162047/0001-40, estabelecido à 
Rua Coronel Juvêncio, Nº 547, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR.  ERNEY CUNHA 
BAZZANO BARBOSA, brasileiro, casado, nascido no dia 29 de maio de 1979, portador do RG sob os 
nº 000912369, e do CPF/MF nº 906.791.051-15, residente e domiciliado à Avenida 11 de dezembro, nº 
840 – Vila Angélica I, Jardim – MS, aqui simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa AL 
DA SILVA – POUSADA DA BONECA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Manoel 
da Costa Lima, 1573, Vila Piratininga, Cep: 79.081-040 na cidade de Campo Grande – MS, inscrita no 
CNPJ. Nº 08.645.306/0001-07, neste ato representada pela sua proprietária, senhora ALDIMIRA 
LESCANO DA SILVA, brasileira, casada, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 005.650.391-13 e  CI-
RG nº 0971352935 – ME, residente à Rua Oriente, nº 107,  Bairro Cohafama, na cidade de Campo 
Grande – MS,  aqui simplesmente denominada CONTRATADA, ajustam o presente Contrato, mediante 
às cláusulas e condições aqui estipuladas. 
 
II - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, 
pela Lei Federal no.  8.666/93 e suas posteriores alterações, de conformidade com o Pregão n° 
060/2014 do Processo n° 282/2014, que faz parte integrante deste.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
1. DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa para Serviços de transporte 

mensal, na cidade de Campo Grande/MS, para atender pacientes do Município de Jardim – MS e 
recolhimento de exames e demais documentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, com Km livre. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
2. REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
2.1 O presente Contrato será executado por administração indireta, pelo regime de empreitada por 
preço global, sendo que a empresa contratara executará os serviços conforme solicitação da Secretaria 
de Saúde, sendo que o valor Contratado é apenas estimado, sendo executado e acordo com a 
necessidade existente. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
3. DO VALOR CONTRATUAL 
 
3.1 O valor mensal é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo que o valor global 
estabelecido para o presente Contrato é de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).  
 
3.2 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
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4. FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 – As Notas Fiscais/Fatura deverão ser emitidas, pela Contratada, no primeiro dia subseqüente à 
comunicação do valor aprovado. 
 
4.1.1 – As Notas Fiscais/Fatura que apresentem incorreções serão devolvidas a Contratada para a 
devida correção.   
    
4.2 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura.  
  
CLÁUSULA QUINTA 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
5.1 As despesas decorrentes deste Contrato referente à parte da Contratante, correrão por conta da 
dotação :  
901 – Secretaria Municipal de Saúde 
2023 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 
339039 – Outros serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SEXTA 
6. DOS PRAZOS 
 
6.1 – O prazo de execução dos serviços será até 12 meses, à partir da assinatura destes, podendo ser 
prorrogado por igual período, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, não excedendo o prazo 
máximo de 48 meses. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
7. DA EXECUÇÃO 
 
7.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, de conformidade com o Pregão nº 60/2014 
e a proposta apresentada, constantes do processo licitatório, documentos esses que fazem parte 
integrante e complementar deste Contrato. 
 
7.2 Toda mão de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execução dos serviços, 
serão fornecidos e transportados pela CONTRATADA, bem como é de sua inteira responsabilidade o 
seu uso adequado 
 
CLÁUSULA OITAVA 
8. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 A empresa deverá possuir um veículo com capacidade mínima para 15 (quinze) passageiros que 
realizará o transporte dos pacientes dentro da cidade de Campo Grande com a Km (quilometragem) 
livre. 
 
8.2 – O valor proposto será pago mensalmente independente da quilometragem percorrida pelo veículo 
da empresa Contratada. 
 
8.3 Independentemente da aceitação, a adjudicada deverá garantir a qualidade dos serviços, objeto 
do presente Convite, e serão consideradas concluídas, após a aceitação da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA 
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9. DAS PENALIDADE E MULTAS 
 
9.1  Será aplicada a multa de 0,3 % (três décimos por cento), ao dia até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor contratado, quando a Contratada, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida; 

 
9.1.1 será aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Contratação, quando a licitante 

vencedora: 
 
I – recusar-se a assinar o Contrato estando sua proposta dentro da validade; 
 
9.1.2 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Contratação, quando a 

licitante vencedora: 
 
I – prestar reclamações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
 
II – transferir ou ceder obrigações, no todo o empate, a terceiro sem prévia autorização da 

Contratante; 
 
III – executar o objeto em desacordo com as normas técnicas; 
 
IV – desatender as determinações da fiscalização; 
 
V – cometer qualquer infração as normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 
 
VI – cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 
 
9.1.3 Será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contratação quando a 

Contratada: 
 
I – ocasionar sem justa causa atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual; 
 
II – recusar-se a executar, sem justa causa no todo ou em parte o objeto contratual; 
 
III – praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo 

ou má fé venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independente da obrigação da Contratada 
em reparar os danos causados; 

  
9.2 As sanções previstas no subitem 18.3 poderão acumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão administrativa do Contratado, garantia a defesa prévia, no prazo e condições fixados no 
contrato, cuja minuta é parte integrante deste Convite. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
10. DA RESCISÃO 
 
10.1 A Rescisão Contratual Poderá Ser: 
 

10.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração. 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM      

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 – Fone: (067) 3209-2500 Fax: (67) 3209-2506–CNPJ 03.162.047/0001-40 

         CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 
10.2 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 
conseqüências previstas no subitem 9.1 deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
11.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços ora contratados através da Prefeitura 
Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalização reserva-se o direito de promover 
outras inspeções, através de representante expressamente designado. 
 
11.2 – 0s serviços deverão ser executados de acordo com os projetos técnicos fornecidos e deverão 
obedecer rigorosamente as normas da ABNT e dos demais órgãos de fiscalização. 
 
11.3 – A contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição técnica dos serviços a serem 
executadas, devendo refazer ás suas expensas, os serviços que se apresentarem mal executados 
tecnicamente, ou que não tenham obedecido às boas técnicas de execução. 
 
11.4 Qualquer modificação de serviços ou especificações, somente poderá ser executada após 
prévio acordo entre a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal. 
 
11.5 O recebimento dos serviços será efetuado pela Comissão de Fiscalização designados pelo 
Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei 8.666/93. 
 
11.6 Será responsabilidade da CONTRATADA, a sinalização dos serviços durante a execução, 
devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que está a serviço da Prefeitura, conforme modelo e 
orientação fornecidas. 
 
11.7 – A firma contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura e no interesse da segurança 
do seu pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança 
a seus empregados. A fiscalização poderá solicitar a retirada de funcionários da contratada. 
 
11.8 – Qualquer operário ou funcionário da firma contratada que, na opinião da Fiscalização, não 
executar o seu trabalho de maneira correta, deverá mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser 
afastado imediatamente pela contratada. 
      
11.9 – Poderá a contratada com prévia e expressa autorização e exclusivo critério da Prefeitura, 
mediante ato do Prefeito Municipal, ceder ou sub-rogar o contrato no todo ou em parte a terceiros, 
respeitada a preferência dos licitantes inferiormente classificados. 
 
11.10 – A critério da Prefeitura e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, o contratado 
poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais 
e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
12. FORO 
 
12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Jardim - MS, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato. 
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12.2 Concordância: E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02(duas) 
vias de igual teor e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante 
as testemunhas que também o subscrevem. 
 

Jardim – MS, 24 de junho 2014. 
 

 

 

 

 

ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

ALDIMIRA LESCANO DA SILVA  
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1) ____________________________________________ 
JOSE AMAURY SOARES LOPES 
    CPF Nº 544.142.611-04 
 

 
 
2) ____________________________________________ 

DIONIZIA MAIDANA DEDE 
 CPF: Nº 322.150.021-15 

 


