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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 001/2017 

 
 De um lado, o Município de São Felix do Araguaia, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.918.869/0001-08 com sede na Avenida Araguaia, nº 248 Centro, oras representado por sua Prefeita Municipal, Sra. 
JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliada nesta cidade, adiante denominada Contratante, e de 
outro lado, EMPRESA: K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTA E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA - ME, 
CNPJ/CPF 10.676.614/0001-41, com sede na Av. Voluntários da Pátria, nº350, sala 36 –A Edifício Cuiabá Shopping- Centro Norte 
CEP: 78005-180 Cuiabá - MT, representado neste ato pelo Sr. JOÃO BATISTA ARAÚJO CPF 276.479.861-04, portador da cédula de 
identidade 1502599, adiante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato de prestação de serviço, oriundo do Processo 
Licitatório nº. 0081/2017, Pregão Presencial n° 001/2017 nos termos das Leis nº 10520/02 e 8666/93 e mediante as cláusulas e 
condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
Constitui objeto deste Contrato Contratação de empresa para publicação de Extratos de Editais, Avisos e demais Atos pertinentes a 
Licitações e Publicação de Extratos de Contratos e Atas, Avisos e demais atos oficiais; conforme especificações contidas no edital, 
projeto básico e proposta do contratado.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
I – Compete ao CONTRATADO:  
a) Promover a execução do objeto do presente contrato, de acordo com o Processo de Licitação nº. 001/2017.  

 
b) II - Compete ao MUNICIPIO:  
a) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, podendo ainda contratar terceiros para assistir e 
subsidiar cumprimento desta obrigação.  
 
a.1) Fica designado o servidor Dionísio Moreira da Rocha para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, em 
cumprimento à determinação do art. 67 da lei 8666/93. b) executar, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as Cláusulas 
avençadas e com as normas vigentes.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
O valor total deste Contrato é de R$ 54.150,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).  
 
§ 1º. O pagamento será executado na medida em que forem fornecidos os itens do Processo Licitatório nº 001/2017.  
 
§ 2º. Em caso de atraso no pagamento, incidirá sobre o período de atraso juros legais e correção monetária.  
 

§ 3º. A remuneração devida em razão da aquisição dos objetos desta licitação será à conta de recursos consignados na dotação orçamentária de 
código:  
DESPESA: 69 
ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito 
UNIDADE: 01-Gabinete do Prefeito 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017-Divulgação Oficial 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.00.00 *Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica 
 
DESPESA: 69 
ORGÃO: 03-Secretaria de Administração e Planejamento e Fazenda 
UNIDADE: 01-Coordenadoria de Adm e Planejamento 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017-Divulgação Oficial 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.00.00 *Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULAS QUARTA – DO PRAZO Este contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando na data de sua assinatura, e 
terminando no dia 31/12/2017 podendo ser prorrogado respeitando os limites da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ADITIVOS  
 
Em razão de interesse público, poderão as partes celebrar Termos Aditivos ao contrato os quais, depois de aprovados, passarão a integrar 
o presente.  
 
Parágrafo único. Também em razão do interesse público, poderão ser empreendidas modificações nas cláusulas contratuais, mediante 
comunicação escrita e concordância das partes.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E PENALIDADES  

-

Qtde Cotada
UNI DOU
UNI JORN

UN DOE

Tota

7
______________________

54.150,00   

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DOE 1.500,00 17,00 25.500,00   

27.000,00   1
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL CIRCULAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

150,00 11,00 1.650,00   3

Preço UnitárioItem
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU 500,00 54,00

Participante: 126163 K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRA

Preço TotalUn.Med.Especif icação Marca
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I – O presente contrato poderá ser rescindido pelos seguintes fundamentos:  
 
a) não cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais;  
b) cumprimento das obrigações contratuais em desconformidades com as cláusulas avençadas;  
c) lentidão, atraso injustificado ou paralisação da prestação dos serviços;  
d) decretação de falência do CONTRATADO;  
e) ocorrência de caso fortuito ou força maior.  
 
II – A rescisão será:  
 
a) determinada por ato unilateral do MUNICIPIO, nas hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93.  
 
b) Por acordo das partes, reduzidas a termo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias:  
 
c) Judicial, nos termos previstos em lei.  
 
III – A aplicação de penalidades reger-se-á pelo disposto abaixo:  
 
a) Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;  
 
b) Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do contrato no descumprimento das 
obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;  
 
c) Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor da Nota de Empenho, no descumprimento 

das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;  
 

Parágrafo único: Qualquer que seja o motivo invocado, a rescisão deverá ser fundamentada nos autos, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
I – Em caso de cancelamento do contratado antes do previsto na cláusula Quarta, responderá o MUNICIPIO, nos termos da legislação 
vigente, pelos danos advindos da inexecução do contrato.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO Para dirimir quaisquer dúvidas ou questão acerca do presente, as partes elegem o foro da São Felix 
do Araguaia - MT renunciando aos demais, por mais privilegiados que sejam.  
 
E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas abaixo, 
para os fins de Direito.  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO,  

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2017. 
 

 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
CONTRATANTE 
Prefeita Municipal 

 
 
 

 K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTA E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA - ME 
CONTRATADA 

            Empresa 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1- ___________________________  2- ___________________________ 
NOME:     NOME: 
RG/CIC:     RG/CIC: 

 
 

 


