
 

 

  

CONTRATO 031/2017 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SÍ FAZEM O MUNICÍPIO DE NARANDIBA E A EMPRESA 

JAIRCE JOEL GARCIA 11731911866. 
 
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, de um 

lado o MUNICÍPIO DE NARANDIBA, pessoa jurídica de direito público, 
com Sede à Avenida Marechal Rondon, n.º 491, Narandiba, Estado de 

São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 44.857.027/0001-70, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, senhor ITAMAR DOS SANTOS 
SILVA, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador do 

documento de identidade RG n.º 17.832.129 e do CPF 074.780.778-70, 
residente e domiciliado a Rua Josefa de Almeida dos Santos, n.º 466, na 
cidade de Narandiba/SP, doravante denominada simplesmente, 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa JAIRCE JOEL GARCIA 
11731911866, inscrita no CNPJ: 20.068.655/0001-09, com sede na 

Rodovia Alves de Almeida, km 30 – Sitio Copa 70, por meio de seu 
representante legal Jairce Joel Garcia, portador do CPF: 117.319.118-
66, RG: 24.349.302-2, residente e domiciliado Rodovia Alves de 

Almeida, km 30 – Sitio Copa 70, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO,  têm entre si  justo e avençado o presente contrato, em 

consonância com todos os elementos da Lei Federal 8.666/93, nos 
termos do Pregão Presencial Nº 005/2017., com as cláusulas e 
condições a seguir aduzidas: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 

 
O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE, 
GUARDA E ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS, 
BOVINOS EQÜINOS E SIMILARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 

1386/2013, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER 
PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 

ANEXO I, conforme, autos do Pregão Presencial Nº 005/2017.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO. 

 

2.1) Pelos serviços prestados o CONTRATANTE obrigar-se a pagar ao 
CONTRATADO á importância correspondente a R$ 24.000,00 (Vinte e 

Quatro Mil Reais)  
 
2.2) Os pagamentos serão efetuados através de emissão de cheques 

nominais em nome do CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias uteis, 



 

 

  

tendo como base a emissão de documentos correspondentes ao objeto 
contratado, em 12 (doze) parcelas de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) 

mensais. 
 

2.3) As despesas fiscais, trabalhistas, previdenciárias e acessórias, se 
houver, relativas à consecução do objeto ficarão a conta do 
CONTRATADO.  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO SUPORTE LEGAL 

 
3.1) A presente contratação está sendo formalizada com base na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, com as alterações, com 
base na lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, e com base na lei municipal 
1386/2013. 

 
 

CLAÚSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1) Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se a 

CONTRATANTE: 
 
4.1.1) Prestar ao CONTRATADA, quando solicitada, todos o suporte 

técnico necessário  ao bom desenvolvimento dos trabalhos objeto do 
presente contrato e observar as datas de pagamento fixadas na 

Cláusula Segunda. 
 
4.1.2) Cumprir com todas as exigências do ANEXO I – que é parte 

integral deste instrumento contratual. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1) Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se a 
CONTRATADA, a: 

 

5.1.1) Cumprir com todas as exigências do ANEXO I – que é parte 
integral deste instrumento contratual. 

5.1.2) Cumprir fielmente as obrigações assumidas na Cláusula primeira 
deste instrumento; 

5.1.3) Executar os serviços objeto da presente avença com zelo, 

probidade e diligencia; 
5.1.4) Utilizar veículo apropriado, de sua propriedade, para proceder ao 

transporte dos animais apreendidos; 

5.1.5) Possuir local adequado para depósito e manutenção dos animais 
apreendidos; 



 

 

  

5.1.6) Zelar pela integridade física dos animais apreendidos, 
viabilizando o seu apascentamento e demais providências 

tendentes a garantir sua incolumidade física. 
 

5.2) A responsabilidade do CONTRATADO pela integridade física dos 
animais apreendidos será elidida  diante da ocorrência de força maior e 
caso fortuito, nos termos da lei. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

 
6.1) As despesas decorrentes da presente licitação, serão empenhadas 

em verbas próprias já consignadas no orçamento em vigência e 
alencadas no contrato a ser firmados á nível de órgão, unidade e 
funcional programática da despesa, suplementadas se necessário for. 

 
02 – EXECUTIVO 

02.09 – Serviços Municipais 
15452.0007.2.01000 – Manutenção dos Serviços Urbanos 
3.3.90.36.00.0000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física  

Fonte de Recursos: 01 – TESOURO 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA 

7.1) Os serviços, objeto do presente contrato serão iniciados na data da 

assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 
a critério da Administração, de acordo com o artigo 57 da Lei Federal 
8.666/93 e posteriores alterações. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

 
8.1) Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes ou seus 

sucessores,  de acordo com as cláusulas aqui avençadas e as normas 
da Lei Federal 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de Junho de 1.994 e Lei 

nº 9.648 de 27 de Maio de 1.998, respondendo cada uma delas pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
 
 

 
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

 



 

 

  

9.1) À parte inadimplente compete o pagamento das despesas judiciais, 
se houver, acrescidas dos honorários advocatícios, na base de 10% (dez 

por cento) do valor total da causa e  multa contratual de 10% (dez por 
cento)  sobre o valor do presente instrumento,  sem prejuízo da 

imposição das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93, a saber: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, 
não excedendo em seu total o equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor do contrato, cumulável com as demais sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

administração pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que 

implicou a penalidade. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 
 

10.1) Considerar-se-á automaticamente rescindido o presente contrato 
por inadimplemento de quaisquer das cláusulas nela contidas, ou 
qualquer motivo mencionado no Artigo 78 da Lei das Licitações. 

 
10.2) As partes reconhecem o direito a Administração Pública em casos 

de rescisão Administrativa deste, nos termos previsto pelo Artigo 77 da 
Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1) Se houver conveniência entre as partes e, avisado com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o presente contrato poderá ser 
rescindido. 

 
11.2) As alterações no presente contrato serão realizadas mediante a 
celebração de Termo Aditivo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

 



 

 

  

12.1) As partes elegem o Foro da Comarca de Pirapozinho, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou questões oriundas da aplicação deste contrato. 

 
12.2) O presente instrumento será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 

e legislação complementar e, subsidiariamente pela Legislação Civil. 
 
12.3) E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 

Contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo indicadas. 
 

Narandiba/SP, 27 de março de 2017. 
 

 
 
 

___________________________________ 
MUNICÍPIO DE NARANDIBA 

Itamar dos Santos Silva – Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

______________________________________ 
JAIRCE JOEL GARCIA 11731911866 

Jairce Joel Garcia 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
  
   1)_________________________                      2) ________________________________ 

     MAURICIO BEZERRA DE SOUZA         EDVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA 
SOUZA 
     RG: 48.304.075-7  SSP/SP                  RG:40.393.976-8 SSP/SP 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I 

01 - OBJETO 



 

 

  

Contratação de empresa para prestação de serviço de apreensão, 

transporte, guarda e alimentação de suínos, caprinos, ovinos, 

bovinos equinos e similares, conforme lei municipal 1386/2013, 

pelo período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, conforme 

especificações constantes neste Anexo. 

02 - RESPONSÁBILIDADE DA CONTRATADA 

I. Possuir pessoal treinados e aptos a captura de animais de 

pequeno, médio e grande porte; 

II. Possuir local adequado para a guarda dos animas, Fornecendo 

abrigo e guarda de animais de grande e médio porte, com 

instalações adequadas para cada espécie; 

III. Possuir veículo adequado para transporte dos animais capturados 

seja eles de pequeno, médio ou grandes portes; 

IV. O estado de conservação do veículo é de suma importância. As 

luzes, os pneus, freios tem que estar em perfeita ordem. O veículo 

deverá ter 3 metros de altura, a fim de que possam transportar os 

animais com conforto e segurança. Preferencialmente, veículo 

deve ter divisórias removíveis, rampa de embarque com inclinação 

de 30°, cama espessa de feno ou maravalha cobrindo todo o 

assoalho que deve ser trocada periodicamente, acolchoamento 

interno para proteger o animal contra feridas, pancadas e 

raspões, sistema natural de ventilação, iluminação interna, 

suporte para alimentação dos animais, argola para prender 

cordas ou cabresto, reservatório de água para higienização. 

V. Fornecer ao menos dois números de telefone para atender 

denuncia dos munícipes sobre animais soltos na cidade, 

estradas, vicinal ou rodovia; 

VI. Esses telefones devem permanecer ativos durante todo o período 

da contratação, 07(sete) dias na semana e 24(vinte e quatro) 

horas por dia, ininterruptamente para atendimento de denúncias 

(chamadas) dos munícipes, estando a CONTRATADA ciente que 



 

 

  

estes números de telefones não poderão ser alterados durante a 

vigência do contrato e que estes deverão ser divulgados pela 

CONTRATANTE para conhecimento dos serviços a ser prestada a 

população e para o atendimento aos chamados dos munícipes. 

VII. Fornecer alimentação adequada para cada espécie animal. 

VIII. Fornecer recursos materiais para recolhimento, contenção, 

manejo e transporte adequados aos animais: 

IX. A empresa CONTRATADA deverá cumprir com os encargos 

trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes sobre o objeto da 

licitação. 

X. A empresa CONTRATADA deverá arcar as despesas de 

transportes, seguro, combustível, troca de óleo de motor, 

manutenção preventivas e corretivas dos veículos, multas de 

trânsito, impostos, taxas e outras que eventualmente venham a 

recair sobre o objeto deste contrato, até o seu término. 

XI. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos para o 

manejo etológico adequado a cada espécie animal. 

XII. A CONTRATADA não medirá esforços em localizar e notificar o 

proprietário do animal apreendido; 

XIII. A diária do animal apreendido será de R$ 30,00 (trinta reais), 

sendo este de responsabilidade do proprietário do animal 

apreendido; 

XIV. No caso de animais envolvidos em acidente, à custa será do 

proprietário do animal. 

XV. A responsabilidade por eventuais danos físicos dos animais 

apreendidos e mesmo em caso de mortes será do proprietário do 

animal, salvo por culpa ou dolo da contratada. 

XVI - A critério da Administração e presente o interesse público, o 

proponente classificado, que possuir o local para guarda dos animais, 

ou em um perímetro superior a 20 km do município, deverá no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da adjudicação e 



 

 

  

homologação do certame, providenciar um loc al de guarda adequados 

no Município de Narandiba, regularizar referida instalação junto aos 

órgãos competentes e arcar com todas as despesas decorrentes. 

03 – RESPONSÁBILIDADE DA CONTRATANTE 

a. Acompanhar a perfeita execução dos serviços, através do recebimento 

de relatórios, laudos, resenhas e vistorias periódicas ao 

estabelecimento. 

b. A CONTRATANTE deverá dar destinação aos animais apreendidos e 

não resgatados pelos proprietários, com previsão de doação ou 

realização de leilão, conforme legislação vigente. 

c. a) Eqüinos, bovinos, caprinos e ovinos não resgatados pelo 

proprietário e com teste negativo para AIE ou brucelose/tuberculose 

poderão ser doados. 

d. Os animais não resgatados pelo proprietário e doados pela 

Contratante serão encaminhados necessariamente para propriedades 

rurais.  

e. Os candidatos à adoção dos animais deverão ser proprietários rurais 

cujos aprovados assinem termo de responsabilidade no qual se 

comprometem a cuidar bem do animal, fornecer-lhe abrigo e pasto 

adequados e não utilizá-lo para tração ou outro trabalho forçado; 

f. A CONTRATANTE deverá manter cadastro dos interessados a adoção 

dos animais, cuja triagem deverá obedecer à legislação em vigor.  

g. Os interessados na adoção dos animais deverão estar cientes que não 

poderão vendê-los, utilizá-los em trabalho árduo ou fazê-los procriar 

com fins econômicos. 

h. A Contratante deverá manter ouvidoria para atendimento aos 

munícipes, em casos de reclamações e sugestões. 

 
 


