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CONTRATO N° 012/2018 
 
CONTRATO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
XINGU/MT E A EMPRESA  

 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 
por intermédio do Prefeito Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 37.465.317/0001-03, com 
Sede na Avenida Mauro Pires Gomes, nº 195 São José do Xingu/MT, CEP 78.000-000, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZ CARLOS NUNES CASTELO, 
Brasileiro, portador da cédula de Identidade RG 4245309, SSP/SP e o CPF nº 
534.469.258.72 residente e domiciliado no município de São José do Xingu-MT doravante 
denominada CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa GS ENGENHARIA EIRELI, 
inscrita  no CNPJ nº 27.406.497/0001-07, com sede na avenida Juranes Pereira Sales, nº 
142, Centro, CEP: 78.663-000 em São José do Xingu-MT, representada neste ato  por seu 
representante legal, a Sr.  Gabriel Jose Alves E Silva, portador do RG nº 23331035SSP/MT 
SSP/MT, CPF Nº 040.474.231-90, doravante de nominada simplesmente, CONTRATADA, 
pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei Municipal 607/2015 
e suas alterações as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando o 

acompanhamento de todas as obras no município, seguindo de Relatórios, Memorial 
Descritivo, ARTs, Projetos e alimentação de Sistemas Governamentais, tais como Simec 
e SISMOB. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 

2.1 O presente contrato terá vigência de dois (meses),  com início em 1 5 /06/2018 e 
término em 15/08/2018, podendo ser prorrogado conforme art.  57, § 1° da Lei 8.666/93, 
desde que devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA– DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1.  P e l a  fiel e perfeita execução dos serviços, objeto deste contrato, a Prefeitura pagará 
o preço em Reais R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHETOS) mensa l  que corresponderá 
ao valor da proposta, mediante a entrega da nota fiscal atestada pelo responsável pela 
fiscalização. 
4.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, 
encargos socia is , tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as 
despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste contrato; 
4.3. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência 
e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
4.4. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil 
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S.A., endereçada ao banco discriminado na nota fiscal. 
4.5. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que 
desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento fluirá a partir da respectiva 
regularização. 
4.6. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança 
em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação 
de “factoring”. 
4.7. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças 
serão de responsabilidade da contratada. 
4.8 O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao 
fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens 
fornecidos 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
5.1. Será entregue à contratada a AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
adjudicados com antecedência de até 10 dias de prazo devendo a contratada se programar 
para o SERVIÇO do dia agendado pelo MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO XINGU /MT 
representado pela PREFEITURA MUNICIPAL. 
5.2. A cada PRESTAÇÃO ou período, o órgão gerenciador providenciará a expedição da 
ordem de SERVIÇOS e notificará a empresa para proceder os serviços. 
5.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por telefone ou e-mail, 
conforme informações constantes na proposta. 
5.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser 
acompanhada da ordem de SERVIÇO. 
5.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da ordem do 
serviço. 
5.4. A retirada da ordem de PRESTAÇÃO DO SERVIÇO somente poderá ser efetuada por 
preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove 
essa situação, bem como, do respectivo documento de identificação. 
5.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber 
a ordem de SERVIÇOS, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este 
convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento 
nas condições próximas do primeiro colocado, e assim por diante. 
5.6. Dos serviços solicitados, O contratado deve prestar serviços de engenharia, conforme 
termo de referência, obedecendo o cronograma de trabalho estabelecido pela secretaria de 
Administração. 
5.7. OS SERVIÇOS serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da 
quantidade e da qualidade; 
5.8. O recebimento definitivo dar-se-á conforme apresentado o atesto do fiscal; 
5.8.1. Em se verificando problemas na entrega dos SERVIÇOS, a empresa será informada 
para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento 
definitivo. 
. 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



ESTADO DE MATO GROSSO 
      Prefeitura Municipal de São José do Xingu 

CNPJ: 37.465.317/0001-03 
Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT 

Fone: (66)3568-1109/3568-1666 
E-mail: licitacao@saojosedoxingu.mt.gov.br 

 

RUMO AO DESENVOLVIMENTO 
 

 
6.1.  Para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão utilizados os 
recursos provenientes da seguinte dotação: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
0060 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 O acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços será realizado por 
agente fiscalizador designado através de Portaria. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no art. 78 e nos dos art. 79 e 80 da Lei n°. 8.666/93. 
8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93 
e nos seguintes casos: 
a) de comum acordo entre as partes, a qualquer momento; 
b) pelo interesse de qualquer das partes, mediante prévia notificação, com antecedência 
mínima de 30 dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
9.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de termo aditivo ao Contrato; 
9.1.2 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-
se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como as normas 
previstas na Lei 8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO 
 
10.1. As partes contratantes elegem o foro de da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT 
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive 
os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
          E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em duas vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos. 
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SÃO JOSÉ DO XINGU, 15 DE JUNHO DE 2018. 

 
 
 
 
LUIZ CARLOS NUNES CASTELO                                     GS ENGENHARIA EIRELI                                                                                     
 PREFEITO                                                                     CNPJ Nº 27.406.497/0001-07 
CONTRATANTE                                                                     CONTRATADA                                                   

                                                                                                                 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome: AGEU OLIVEIRA BRAGA               Nome: RAVIANO DOS SANTOS COELHO 
C.P.F.  618.418.891.72                                       C.P.F. 046.872.001.41 
 
 


