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CONTRATO Nº 085/2014  

Contrato que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Jardim e a Lourdes Aude Leite - 
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, solteiro, 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 
LOURDES AUDE LEITE - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jaboatão, 
271 – Silvia Regina,  Cep: 79.103-060 na cidade de Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ. Nº 
24.600.496/0001-00, neste ato representada pela sua proprietária, senhora LOURDES AUDE 
LEITE, brasileira, casada, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 500.954.391-53 e  CI-RG nº 
189125 – MS, residente à Rua Jaboatão, nº 287,  Silvia Regina,  Cep: 79.103-060 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 a Inexigibilidade n° 009/2014 do Processo n° 378/2014, que faz parte integrante deste.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
1. DO OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa para prestação de serviços 
na organização e execução de leilão público de bens inservíveis da Prefeitura Municipal 
de Jardim.  
 
1.2 O Leiloeiro Público Oficial, responsável pelo leilão, será o Sr. Tarcilio Leite (matrícula na 
JUCEMS nº 03) o qual terá o seu ganho pago diretamente pelos arrematantes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
 
2. DAS OBRIGAÇÖES DAS PARTES 
 
2.1 – Compete à CONTRATADA: 
 

a) Coordenação na montagem e organização dos bens; 
b) Auxilio nas avaliações; 
c) Montagem e envio da mala direta para divulgação; 
d) Divulgação em site próprio, acessado em todo Território Nacional; 
e) Inserção do Leilão em site on-line para participação dos interessados pela internet; 
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f) Apoio ao Leiloeiro Oficial; 
g) Relatório  detalhado do resultado do Leilão com documentos pertinentes. 

 
2.2 – Compete à CONTRATANTE: 
 

a) Elaborar o Edital do leilão, assim como a publicação dos avisos do edital; 
b) Organizar todos os bens que serão leiloados para que seja procedida a avaliação dos 

lotes; 
c) Deixar rigorosamente em ordem a documentação dos veículos que serão leiloados; 
d) Organizar o local onde será realizado o leilão com a identificação clara dos Lotes que 

serão leiloados, assim como a infra estrutura básica, como energia elétrica, e 
equipamentos necessários para realização do Leilão.  

e) Aprovar as avaliações dos bens, préviamente feitas, sendo que esses valores servirão 
como lances iniciais para cada bem; 

f) Entregar os bens arrematados aos novos donos, após comprovação dos pagamentos 
devidos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3. DO VALOR CONTRATUAL 
 
3.1 O valor a ser pago pela prestação do serviço será de 7% (sete por cento), sobre o 
montante arrecado no Leilão. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
4.  FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 – As Notas Fiscais/Fatura deverão ser emitidas, pela Contratada, logo após o termino do 
Leilão. 
 
4.1.1 – As Notas Fiscais/Fatura que apresentem incorreções serão devolvidas a Contratada 
para a devida correção.   
    
4.2 - O valor correspondente aos 7% (sete por cento), do valor arrecadado,  poderá ser pago 
em até 10 (dez) dias úteis após a realização do Leilão.  
  
CLÁUSULA QUINTA 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
5.1 As despesas decorrentes deste Contrato referente à parte da Contratante, correrão por 
conta da dotação:  
0701 – Secretaria Municipal de Administração 
04.122.700 – Gestão Administrativa – SEMAP 
2.012 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 
339039 - Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica  
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CLÁUSULA SEXTA 
 
6. DOS PRAZOS 
 
6.1 – O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7.  DA EXECUÇÃO 
 
7.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, de conformidade com o 
Inexigibilidade nº 009/2014 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 pela CONTRATADA 
na execução dos serviços, será de sua inteira responsabilidade. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
8. DAS PENALIDADE E MULTAS 
 
8.1  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; 

 
8.1.1 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; 
 

8.1.2 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 ou em parte, a terceiro sem prévia autorização 

da Contratante; 
 
III – executar o objeto em desacordo com as normas técnicas; 
 
IV – desatender as determinações da fiscalização; 
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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; 
 
8.1.3 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 à Contratante ou a terceiros, independente da 
obrigação da Contratada em reparar os danos causados; 

 
CLÁUSULA NONA 
 
9. DA RESCISÃO 
 
9.1 –  A Rescisão Contratual Poderá Ser: 
 
9.1.1 – 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. 

 
9.1.2 – 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. 

 
9.2 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 
conseqüências previstas no subitem 8.1 deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
10.1 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. 
 
10.2 Qualquer modificação de serviços ou especificações, somente poderá ser executada 
após prévio acordo entre a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal. 
 
10.3 Os serviços serão considerados concluídos, somente após o término total, com a 
apresentação do Relatório detalhado do resultado final do Leilão com os documentos 
pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
11.  FORO 
 
11.1 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. 
 
11.2 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, 06 de novembro 2014. 

 

 

 
 

ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

LOURDES AUDE LEITE  
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1) ____________________________________________ 
EDIR SANTA CRUZ 
 CPF Nº 172.066.341-68 
 
 
 
2)   ____________________________________________ 
      ELVIO LUIZ ORTEGA LOPES 
      CPF Nº 321.764.491-34 


