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CONTRATO N° 008/2016 
 
Contrato Administrativo que fazem entre si de um lado a Prefeitura Municipal de Itaúba e de 
outro a empresa CINTIA DOS SANTOS SOUZA 06053902152. 

 
Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo, que fazem as partes, de um lado, o 
Município de Itaúba, Estado de Mato Grosso, através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no 
C.N.P.J. (MF) sob nº. 03.238.961/0001-27, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. 
RAIMUNDO ZANON, portador da Carteira de Identidade RG nº. 286.369SSP/SC, e do CPF nº. 
296.605.569-34, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa CINTIA 
DOS SANTOS SOUZA 06053902152, inscrita no CNPJ sob n 24.195.046/0001-71, 
estabelecida na Rua Marcio Perin, 1576, Cidade Alta, na cidade de Itaúba MT, representada 
neste ato pela Proprietária Sra. CINTIA DOS SANTOS SOUZA portador do CPF de n° 
060.539.021-52, residente e domiciliado na Cidade de Itaúba MT, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justos e avindos a locação e prestação de serviços conforme as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

O objeto do presente Contrato é Prestação de Serviços na Realização de danças culturais para 

crianças e adolescentes atendidas pelo CRAS para o Município de Itaúba - MT. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Preparação e realização das Oficinas de Danças a jovens e adolescentes do Município de 
Itaúba. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

A prestação dos serviços aqui contratados será iniciada na data da assinatura deste 
instrumento e encerrada em 31 de maio de 2016 
Paragrafo Único – O contrato poderá ser rescindido unilateralmente por ambas as partes. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E CORREÇÃO 
O valor do presente Contrato é de R$ 2.598,00 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais), 
pagos em três parcelas. 
Parágrafo Primeiro: O valor fixado no caput será pago em parcelas mensais até o dia 20 
(vinte) do mês subseqüente a locação e prestação do serviço ou conforme data de empenho.  
Parágrafo Segundo: O valor devido sofrerá retenções previstas na legislação tributária e da 
seguridade social. 
Parágrafo Terceiro: Ocorrendo atraso nas obrigações pecuniárias deste instrumento, incidirá 
correção monetária calculada pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, da data 
estipulada para pagamento até o adimplemento.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS 

Fica convencionada uma multa de 10% (dez por cento), sobre o valor remanescente do 
contrato, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste instrumento, com a 
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faculdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente rescindida a presente 
contratação. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da Dotação abaixo consignada na 
Peça Orçamentária do exercício em curso: 
 
08 – Secret. Municipal de Ação Social e Cidadania 
001 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08 – Assistência Social  
244 – Assistência Comunitária 
0033 – Proteção Social Básica 
1.042 – Manutenção Programas, Projetos e Convênios da Ação Social 
339039.00.00 –  red. 423 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

CLÁUSULA SETIMA – DA BASE LEGAL 

O presente contrato será regido e executado pelas cláusulas deste instrumento e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 
combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itaúba (MT), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, por mais privilegiado que seja outro. 
O contrato será fiscalizado pelo servidor Aparecido Koiti Kimura, Fiscal de Contratos 
Portaria 001/2016. 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas. 
 
ITAÚBA/MT: 02 de março de  2016 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA 
RAIMUNDO ZANON 
Prefeito Municipal 

CINTIA DOS SANTOS SOUZA 
CONTRATADA  

 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 
 

Nome:Claudia Simara M. de Oliveira 
CPF: 023.160.941-80 

Nome:Aparecido Koiti Kimura 
CPF: 203.509.701-06 

 


