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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  Nº 080/2019 
 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 

 
 

1.1– CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, sediada a Rua São 
Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, neste ato legalmente 
representado pelo gestor municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, residente 
à Rua Floriano Peixoto nº 1087, setor oeste, nesta cidade, portador do CPF nº 802.494.691-20 e da carteira 
de Identidade nº 2.969.439 SSP/GO, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE. 
 
 
1.2 – CONTRATADO: F & N SILVEIRA EMPREENDIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
situada na Rua 14, nº 94, Setor Santos Dumont, na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás inscrita no CNPJ 
sob o nª 32.051.733/0001-41, neste ato representado pelo seu sócio o Sr. FLAVIO LUIS DA SILVEIRA, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, portador(ª) 
da Carteira de Identidade nº 21.156.290 SSP/SP e CPF nº 101.711.078-61, doravante denominado  
CONTRATADO. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto 
 

 
Constitui objeto deste instrumento de contrato para a Contratação de Empresa Especializada 

para a Prestação de Serviços de Trabalho Técnico Social, conforme Projeto de Trabalho Social – PTS 
anexo, Contrato de Repasse MDR 0310712-62/2009 – SINCOV 721323. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e do Prazo 
 

3.1 - O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, tendo inicio em 28/11/2019 a 28/11/2020, 
podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 
 
3.2 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na Cláusula segunda, o valor 
global de R$ 12.590,00 (doze mil quinhentos e noventa reais), a ser pago nos termos da medição dos 
serviços com a sua devida comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, após a emissão das respectivas notas 
fiscais e comprovação dos serviços. 
 
3.3 - O presente Contrato vigorará a contar de sua assinatura de ate 28/11/2020, sendo de 28/11/2019 a 
28/11/2020, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/1993; 

 
3.4 - O presente Contrato poderá ser acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do 
valor total do contrato. 
 
3.5 - Os objetos deste contrato serão irreajustáveis. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações 
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4.1 – A CONTRATADA se obriga a prestação do presente contrato, de acordo com necessidade da 
CONTRATANTE. 
 
4.2 – Os preços dos serviços serão irreajustáveis. 
 
4.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.3.1 - A Contratada tem o direito a: 

 
4.3.1 Receber os valores que lhe forem devidos pela prestação de serviços, na forma 

disposta neste Termo de Referência. 

4.4 A Contratada obriga-se a: 
 

4.4.1 Executar os serviços decorrentes desta contratação na forma e condições 

determinadas neste Termo de Referência e nas normas aplicáveis ao objeto da contratação. 

4.4.2 Atender as solicitações e determinações da Fiscalização, feitas por Ordens de 

Serviços. 

4.4.3 Fornecer todas as informações e elementos necessários a consecução das atividades 

da fiscalização. 

4.4.4 Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de 

habilitação da licitação. 

4.4.5 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 

relacionada à prestação dos serviços. 

4.4 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.5 A Contratante tem o direito a: 

 
4.5.1 Receber a correta prestação do serviço por parte da Contratada. 
4.5.2 Ter atendimento rápido, cortês e eficiente em cada solicitação de serviço realizada. 

4.5.3 Exigir da contratada o fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta 

contratação. 

 
4.6 A Contratante obriga-se a: 

 
4.6.1 Requisitar a prestação dos serviços na forma prevista neste Termo de Referência; 

4.6.2 Entregar prontamente a Contratada a documentação completa necessária aos feitos, 

devidamente formalizada, bem como as informações necessárias, com antecedência razoável, 

conforme os prazos estabelecidos nas várias fases processuais; 

4.6.3 Exigir da contratada o fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta 

Contratação; 

4.6.4 Designar servidor(es) para acompanhamento e fiscalização desta contratação; 

4.6.5 Verificar a manutenção pela contratada das condições de

 habilitação estabelecidas na licitação; 

4.6.6 Aplicar penalidades à contratada, por descumprimento contratual. 

4.6.7 Realizar os procedimentos necessários ao encaminhamento do pedido de pagamento 
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do contrato. 

4.6.8 Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos neste Termo de Referência e cronograma. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão e da multa 
 

5.1 – Este instrumento contratual poderá ser rescindido unilateralmente por inadimplemento contratual de 
qualquer cláusula, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de uma multa de 2% (dois por cento) do 
valor total deste contrato. 
 
5.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüenciais contratuais e 
as previstas em lei.  
 
5.3 – Constitui motivo para rescisão do contrato: 
 
5.3.1 – O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações; 
 
5.3.2 – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações; 
 
5.3.3 – O atraso injustificado da prestação dos serviços; 
 
5.3.4 - Por falta de Mao de obra sem justa causa e prévia comunicação à contratante; 
 
5.3.5 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a prestação dos serviços, assim como as de seus superiores; 
 
5.3.6 – A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
 
5.3.7 – A dissolução da sociedade; 
 
5.3.8 – Alteração social ou modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa que prejudica a execução 
do contrato. 
 
5.4 – A rescisão do contrato poderá ser, de acordo com o artigo 78 e 79 da Lei 8666/93 e 883/94:  
 
5.4.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados na lei; 
 
5.4.2 – Amigável, por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a administração; 
 
5.4.3 – Judicial, nos termos da legislação. 
 
5.5 – A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 

CLÁUSULA SEXTA – Da qualificação das despesas 
 

6.1 – O empenho das despesas oriundas deste contrato correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

14.1401.16.482.0515.3010.339039 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Da Fiscalização 
 
7.1 - A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Sra. Luciene Barroso, assistente social. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Do foro 

 
8.1 – As partes em comum acordo e recíproco acordo elegem o foro da Comarca de Goiatuba, Estado de 
Goiás, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimirem-se quaisquer dúvidas 
ou pendências oriundas deste contrato. 
 

 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e reportam. 
 
 

Goiatuba, Estado de Goiás, 28 de Novembro de 2019 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
Gestor Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

F & N SILVEIRA EMPREENDIMENTO LTDA  
CONTRATADA 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª : ____________________________________________________ 
CPF:  
 
 
 
 
2ª: _____________________________________________________ 
CPF: 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 080/2019 
 
 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADO: F & N SILVEIRA EMPREENDIMENTO LTDA 
 
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento de contrato para a Contratação de Empresa Especializada 
para a Prestação de Serviços de Trabalho Técnico Social, conforme Projeto de Trabalho Social – PTS 
anexo, Contrato de Repasse MDR 0310712-62/2009 – SINCOV 721323. 
 
 
VALOR: R$ 12.590,00 (doze mil quinhentos e noventa reais) 
   

PRAZO: 12 (doze) meses 

 

              Início:      28/11/2019 

              Término:  28/11/2020 
 

 
PRAZO/PGTO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na Cláusula 
segunda, o valor global de R$ 12.590,00 (doze mil quinhentos e noventa reais), a ser pago nos termos da 
medição dos serviços com a sua devida comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, após a emissão das 
respectivas notas fiscais e comprovação dos serviços. 
 
 

 
Goiatuba, Goiás, 28 de Novembro de 2019 

 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 080/2019, firmado entre 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a firma F & N SILVEIRA EMPREENDIMENTO LTDA, foi 

publicado em local de costume. 

  
 
 

Goiatuba, Goiás, 28 de Novembro de 2019 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 
 

 
 


