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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2017  
Pregão Presencial Nº 006/2017 
Validade: 12(doze) meses. 

Registro de preços  para  FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO 
PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNÍCIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA -MT e a 
empresa INDÚSTRIA QUIMICA CMT LTDA. 

 

 
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se no Município de SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
03.918.869/0001-08, situada na Avenida Araguaia, nº 248,  SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT    – Estado 
de  Mato  Grosso,  neste  ato  Representada  pela  sua  Prefeita  Municipal  Sra.  JANAILZA TAVEIRA 
LEITE, portadora da Cédula de Identidade nº. 53.204.353-4 e inscrita no CPF sob o nº. 049.351.084-
28, residente e domiciliada nesta cidade de São Félix do Araguaia - MT, assistida pela Pregoeira  e 
Equipe de apoio designada pela Portaria nº 036/2017,  que  conduziram  o  Pregão  nº  006/2017 -  
Registro  de  Preços  Nº  00/2017, e  a empresa INDUSTRIA QUÍMICA CMT LTDA,  situada na 
Avenida Gov. Júlio José de Campos nº 6969, CNPJ  nº 1 0 . 7 1 7 . 1 7 0 / 0 0 0 1 - 4 5 – neste ato 
representada por seu representante legal Sr. PAULO ROBERTO ANDERSON,  inscrito no CPF 
sob   nº 100.543.208-28, nos termos da Lei  Federal nº  8.666/93 e suas alterações e demais 
legislação aplicável à matéria  e  consoante  as cláusulas  e condições  constantes deste 
instrumento convocatório  da licitação supracitada, resolvem efetuar   o   registro   de   preço,   
referente ao Pregão Presencial nº   006/2017, nas condições em que segue: 

 
1.OBJETO E PREÇOS 

 
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CLORO e sulfato PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNÍCIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT conforme descrição  constante  no  
Anexo  I - Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2017, para Registro de 
Preços nº 000/2017. 

1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por item conforme segue: 

 
Item QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO P.Unit  P. TOTAL 

01 880 SC SULFATO DE ALUMINO FERROSO 94,00 82.720,00
02 720 KG HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% 718,00 32.310,00

 
2.VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
1.3 A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura. 
1.4. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata 
de Registro   de   Preços,   o   Município   de   SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT não   será   obrigado   a   
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo 
utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que,  desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

1.5.  Em  cada  aquisição  decorrente  desta  Ata,  serão  observadas,  quanto  ao  preço,  as  cláusulas  e 
condições constantes  do  edital  do  PREGÃO  PRESENCIAL  nº 006/2017,  que  a  precedeu  e  integra  o 
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das 
partes. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE  FORNECIMENTO, PRAZOS E          LOCAIS  DE  ENTREGA 
 

3.1.  O prazo  de  entrega  dos produtos serão 15(quinze) dias úteis  após  o  recebimento  da Autorização de 
fornecimento. 

3.2. Os produtos adquiridos através deste Pregão deverão ser  entregues  na  quantidade  solicitada pelo 
departamento     competente,    no    local    indicado,    que    ocorrerá    com acompanhamento do 
Servidor Responsável pelo recebimento em horário normal de expediente. 
3.3.    A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer p r o d u t o mediante o recebimento  da 
Autorização de Fornecimento e nas quantidades constantes nesta ata. 
3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de Fornecimento. 
3.5.  A  entrega  dos produtos  requisitados  será  acompanhada  da  Nota  Fiscal,  bem  como  da  cópia 
Reprográfica da nota de empenho. 
3.7. Se a qualidade do produto entregue não corresponder às especificações do objeto da ata, aquele 
será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
3.8. Se, durante o prazo de validade da ata,  a entrega apresentar quaisquer alterações que impeçam ou 
prejudiquem sua utilização, desde que isto não represente culpa dos agentes da Prefeitura Municipal 
de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT,  a detentora deverá providenciar  a substituição, por sua conta e 
risco, no prazo estabelecido pela Prefeitura. 

 
4. DAS    OBRIGAÇÕES DA LICITANTE       VENCEDORA 

4.1. A licitante vencedora  deverá  comparecer  nos  2  (dois)  dias  úteis  seguintes  à  notificação,  para 
assinar  o contrato e retirar a Nota de Empenho e respectiva Ordem de Fornecimento, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame.   Recebida a 
Requisição, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 
4.2.  Atender  a  Ordem  de  Fornecimento  do  Município  fornecendo  os produtos,  nos  preços , com 
os descontos previstos nas propostas; 
4.3.  Repassar  eventuais  baixas  de  preços,  ainda  que,  após  expedida  a  Ordem  de  Fornecimento e 
constando valor superior nas pesquisas de mercado. 
4.4 Entregar e descarregar os produtos em local designado pelo Município, sem que com isso haja 
qualquer custo adicional. 
4.5.  Credenciar  um  representante  junto  ao  Município  para  prestar  esclarecimentos  que  forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
4.6.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação 
exigidas neste Edital; 
4.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, uma vez que os empregados não manterão nenhum vínculo com o 
Município; 

4.8.  Responsabilizar-se  pelos  danos  que  causar  ao  Município  ou  a  terceiros,  por  culpa  ou  dolo, 
não  servindo     como     excludente     ou     redutor     dessa     responsabilidade     o     fato     de     haver 
acompanhamento  e fiscalização por parte do Município; 
4.9.  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo  Município,  cujas  reclamações  se  obriga 
a atender prontamente; 
4.11. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto 
contratado, sempre que solicitado pelo Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 
4.12.  Quando  ocorrer  atraso  na  entrega dos itens,  por  força  maior,  a  prorrogação  que  vier  a  ser 
concedida não terá efeito para reajuste de preços, mas tão somente para não aplicabilidade de multa. 
4.13. O Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, reserva-se o direito de rejeitar qualquer pro du to 
que não atenda as exigências, cabendo à empresa a reposição, sendo que a rejeição não poderá ser 
alegada como justificativa para atraso na entrega e também isenta o Município de responsabilidades 
quanto ao cumprimento dos termos estabelecidos. 
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4.14. Após o recebimento de Autorização de fornecimento, a empresa vencedora do certame deverá 
entregar os itens solicitas no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de incorrer nas sanções contratuais 
dispostas na Ata de Registro de Preço. 

 

4.15. O frete e  demais  despesas concernentes ao envio/entrega  dos produtos  será as  expensas  da 
Licitante Vencedora. 

 

5.DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 

 

5.1 Uma vez firmada a ata de preços, o Município se obriga a: 
 

5.1.1  Garantir  a  detentora  do  Registro  de  Preços,  durante  toda  a  vigência  desta  ata,  desde  que 
em igualdade de condições, a preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis 
com os preços de mercado, constatado mediante prévia e ampla pesquisa. 

 

5.1.2. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre os preços de mercados resultantes 
da pesquisa de preços estiver menor que os registrados. 
5.1.3.  Acompanhar  e  fiscalizar,  através  de  servidor  designado  pela  Administração,  o  cumprimento 
dos termos  da  ata  de  registro  de  preços  devidamente  assinada,  anotando  em  registro  próprio  as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da licitante vencedora; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e na ata 
de Registro   de   Preços   a   ser  firmada   entre   as  partes,   procedendo-se  à   retenção   dos   tributos 
devidos, consoante a legislação vigente; 

5.1.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6. PENALIDADES 
 

6.1.  O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  assumidas  nos  termos  deste  edital,  sujeita a 
contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o 
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
6.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total 
ou parcial do  objeto  adjudicado, o  Município  poderá, garantida  a  prévia e  ampla defesa, aplicar à 
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
6.3.  Se  a  adjudicatária  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho  injustificadamente  ou  se  não 
apresentar situação  regular  no  ato  da  feitura  da  mesma,  garantida  prévia  e  ampla  defesa,  sujeita- 
se às seguintes penalidades: 

 

6.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
6.3.2.  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  com a 
Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e; 

 

6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

6.4.    O    descumprimento    injustificado    das    obrigações    assumidas,    sujeita    à    contratada    as 
multas estabelecidas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor 
da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
6.5.  Sem  prejuízo  das  sanções  cominadas  no  art.  87,  I,  III  e  IV,  da  Lei  8.666/93,  e  as  demais 
estabelecidas neste  edital,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  adjudicado,  a  Administração 
poderá    aplicar,  garantida  a  prévia  e  ampla  defesa,  as  multas  e  demais  penalização  prevista  na 
legislação. 

 



 

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

Av. Araguaia, 248, Centro – São Félix do Araguaia – MT-Fone/Fax:3522-1606 
E-mail: licitacão_sfa.09.12@hotmail.com. 

 
 

6.5.1. Para os casos de infringência contratual comprovada e sem justificativa aceita e onde 
não houver  percentual  de  multa  estabelecida,  a  contratante  aplicará  multa  de  0,05%  (zero 
vírgula zero cinco   por   cento)   ao   dia,   estando   caracterizada   inexecução   contratual,   não 
havendo  regra específica, a não regularização da situação em prazo superior a 10 (dez) dias 
úteis, contatos da notificação.  

6.6. Se a adjudicatária não cumprir o objeto, recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente 
ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, 
sujeita-se às seguintes penalidades: 

 

6.6.1. Multa nos termos deste edital; 
6.6.2.  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  com a 
Administração por prazo de até 2 (dois) anos, e, 
6.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

6.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município. 
6.8. A  decisão  de vedação para participar de licitação ou declaração  de  inidoneidade será exarada 
pelo Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT (MT). 

6.9. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que 
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
nenhum valor  a  receber  deste  Município,   ser-lhe-á  concedido  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 
ativa do Município, podendo, ainda proceder a cobrança judicial da multa. 
6.10.  A  licitante,  adjudicatária  ou  contratada  que  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação 
falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a 
proposta, falhar ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer 
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 
pelo prazo de até 05 (cinco anos) e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores 
por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
6.11. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a entrega dos i t e ns , total, do 
objeto desta  contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos 
casos de  ocorrência  de  fato   superveniente,  excepcional  ou  imprevisível,  estranho  à  vontade  das 
partes,  que altere fundamentalmente  as  condições  do  Contrato  e  de impedimento  de  execução  do 
Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à 
sua ocorrência. 
6.12. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo para a entrega dos i t e ns , deverá 
ser encaminhada ao Município, até o vencimento do prazo de entrega dos itens inicialmente 
estabelecido, ficando a critério do Contratante a sua aceitação. 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1.   A    empresa   licitante   deverá   apresentar   juntamente   com   os produtos   as   notas   fiscais 
correspondentes  ao  fornecimento  destas,  devidamente  processadas  em  duas  vias,  com    todos  os 
campos preenchidos,  sem  rasuras  e  devidamente  atestada  pelo  servidor  designado  pela 
Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas. 
7.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de 
Ordem Bancária, no prazo máximo de 30  (TRINTA)  dias     a  partir  do  recebimento  e  atestação  das 
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração para a fiscalização do contrato; 
7.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e 
reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 7.2, os dias que se passarem   entre a 
data da devolução e a da reapresentação; 
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8. READEQUAÇÃO DE PREÇOS 
 

8.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 

 

8.1.1. Considera-se incluso no preço dos itens para fins de desconto todas as despesas e custos,  tais 
como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, 
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não 
especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa 
detentora da ata na execução da mesma. 

 

8.2. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, deverá decidir sobre a revisão dos 
preços ou cancelamento do preço registrado a qualquer momento. 
8.5. A  revisão  será  precedida  de  pesquisa prévia no  mercado  fornecedor, banco  de  dados, índices 
ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 
envolvendo todos   os   elementos   para   fins   de   graduar   a   justa   remuneração   do   p r o d u t o   ou 
fornecimento  e  no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 

 
 

9. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS 
 

9.1.   A   ata   poderá   ser  rescindida   de   pleno   direito,   nas   hipóteses   a   seguir 
relacionadas. 
9.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer  quando: 
9.2.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata; 
9.2.2.   a  detentora  não  formalizar  contrato  decorrente  do  registro  de   preços  ou  não  retirar  o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3. a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 
9.2.4.  em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 
preços; 
9.2.5.  os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não 
aceitar a redução; 

9.2.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 
9.2.7.  sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação 
e/ou qualificação exigida na licitação. 
9.3.    A   comunicação   da   rescisão,   nos   casos   previstos   9.2,   será   feita   pessoalmente   ou   por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao 
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação   será   feita   por   publicação   no   Diário   Oficial   do   Estado,   por   02   (duas)    vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação. 
9.4.  A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata. 

9.4.1.  A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência de  30  (trinta) dias,  facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
e compatíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
9.4.2.   A  rescisão  ou  suspensão  de  fornecimento  com  fundamento  no  artigo  78,  inciso  XV,  da  Lei 
federal nº 8.666/93 deverá ser notificada. 
9.5.  A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, 
mediante a sua concordância em assumirem o fornecimento do objeto da ata. 
9.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

 

 
10. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO  E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

10.1.  As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade competente 
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ou por quem aquele  delegar competência para fazê-lo. 
10.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da Nota de Empenho e 
respectiva  Ordem de Fornecimento. Caso a unidade necessite de regulamentação não prevista neste 
instrumento, desde que as normas contratuais não colidam com as cláusulas desta ata. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1.  O  compromisso  de  fornecimento  só  estará  caracterizado  mediante  recebimento  da  nota  de 

 empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata. 
11.2. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata, ainda 
que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência. 

11.3. O preço a ser pago pela Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT é o vigente na 
data em que o pedido for entregue à detentora da ata, independentemente da data de entrega do 
produto, ou de autorização de readequação de preços nesse intervalo de tempo. 
11.4. Na hipótese  de a detentora  da ata se  negar a  receber o  pedido, este  deverá ser enviado pelo 
correio,  registrado, considerando-se como efetivamente  recebido na data do registro, para todos os 
efeitos legais. 
11.5. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às 
normas técnicas pertinentes. 
11.6. A detentora da ata     deverá  comunicar  toda  e  qualquer  alteração  nos  dados  cadastrais,  para 
atualização. 

11.7. O valor inicialmente que se atribui a esta ata é o constante da proposta da Detentora do Registro. 
11.8. Como condição de eficácia, cada contratação terá seu extrato publicado na imprensa oficial. 
11.9. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata é competente, por força de lei, o Foro 
da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com expressa renúncia de qualquer outro. Nada mais 
havendo a ser tratada a sessão de lavratura da ata é dada por encerrada.  
 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT – MT, em 03 de março de 2017.              
 

 

 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 
                                                                                                          Gerenciadora da Ata 

 
 
 
 

INDÚSTRIA QUIMICA CMT LTDA 
FORNECEDOR/EMPRESA 

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL 

Contratado 

Sócio
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TERMO     DE CONTRATO N 016/2017 QUE     ENTRE     
SI CELEBRAM     A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA - MT E A EMPRESA INDÚSTRIA 
QUIMICA CMT LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE      
PRODUTOS QUIMICOS      PARA ATENDER O DAE DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 

 
Os infra-assinados, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.918.869/0001-08, com sede na 
Avenida Araguaia, n.º 248, São Félix do Araguaia /MT, neste ato devidamente representado pela 
Prefeita, senhora JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG. n.º 
53.204.353-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 049.351.084/28, residente e domiciliado nesta cidade de 
São Félix do Araguaia/MT, e de outro lado, a Empresa: INDÚSTRIA QUIMICA CMT LTDA,                                          
inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 10.717.170/0001-45, estabelecida à Avenida Júlio Jose de Campos, 6969                     
representada neste ato pelo  seu Sócio Diretor: senhor: RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL                                                   
portador  do  RG  n.º 13378163 SSP/MT e  do  CPF  n.º009.284.081-75,  residente  e  domiciliado  Na Av. 
Italia,900, Jardim Itália, Cuiabá – MT Cep 78.060-755,  doravante  denominada  de CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº. 006/2017, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO       OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto é a Aquisição de cloro e sulfato para o Tratamento da Água do 
DAE do Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT/MT, conforme proposta vencedora e Ordem de 
Fornecimento, que fazem parte integrante deste Termo. 

 
2 – DO PRAZO, DA ENTREGA E VIGÊNCIA. 

2.1 - O prazo de execução e de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 
do contrato. 
2.2 - Os prazos execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Administração, tendo por 

 fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei 8666/93. 
 

3 - CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
3.1 - A contratada deverá retirar a ordem de fornecimento até o 10º (Décimo) dia que seguir à assinatura 
do presente contrato, para o que fica, desde já, notificada. 
3.2 - A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no edital de licitação, observando-se 
que a execução deverá ocorrer no prazo fixado neste contrato, ressalvada às hipóteses de admissibilidade 
de prorrogação. 
3.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 
65, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
3.4 -  A administração  Pública se reserva no direito  de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do presente contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente 
autorizada e fundamentada. 
3.4 - A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer produto que seja 
considerado inadequado; que não atender as especificações contidas no presente contrato, no edital de 
licitação bem como as normas e especificações técnicas. 
3.5  -  Os  pedidos  serão  feito  de  forma  “fracionada  ou   não”   de  acordo  com  a  necessidade  do 
Departamento de Água. E o produto descrito no objeto deverá ser entregue após a emissão do “Ordem de 
Fornecimento”. 
3.6 - O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e seguintes da Lei 
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8.666/93,  com  as  alterações  dela  decorrentes,  observada  a  necessidade  de  elaboração  de  termo 
circunstanciado para o recebimento provisório bem como para o recebimento definitivo.  

 
4 - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 115.030,00 (cento e quinze mil e 

trinta reais)”cujos valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada, e será efetuado o 
pagamento  de acordo com a entrega dos produtos e emissão da Nota Fiscal 

4.2 - O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente 
atestada pela secretaria requisitante e fiscal de contrato. 
4.3- O pagamento somente será efetuado mediante depósito na conta corrente da empresa Contratada. 
4.4-  Os  preços  do  presente  contrato  são  considerados  fixos,  ressalvadas  as  hipóteses  de  reajuste 
admitidas na forma da Lei 8.666/93. 

 
4    - DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 

5.1  -  As  despesas  para  a  satisfação  do  presente  contrato  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação 
orçamentária: 
 Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

 Unidade 05- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO – DAE 

 Projeto Atividade 2.024- Manutenção de Encargos C/ DPTO de AGUA E ESGOTO 

 Despesa 80 – 33.90.30 – Material de Consumo 
 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência 

da Administração. 
6.2 - Utilizar produtos da melhor qualidade, que deverá atender as especificações e normas técnicas. 
6.3 - Repor no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 

de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da entrega do objeto da presente licitação. 
6.4  -  Responder  civil  e  criminalmente  por  todos  e  quaisquer  danos  pessoais,  materiais  ou  morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, isentando o 
Município de toda e qualquer responsabilidade. 
6.5        - Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e demais provas 
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação. 
6.6        - Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 
decorrentes  do  objeto,  tais  como  impostos,  taxas,  contribuições  fiscais,  previdenciárias,  trabalhistas, 
fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo 
que não expressas no presente contrato. 
6.7        -  Comunicar  expressamente  à  Administração,  a  quem  competirá  deliberar  a  respeito,  toda  e 
qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados. 

 
7 – SANÇÕES 

7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 
86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas 
neste contrato. 
7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 
atraso  injustificado,  tem  como  conseqüência  à  aplicação  combinada  das  penalidades  de  natureza 
pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
7.3-As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 
7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e 

da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
7.5  -  Recebida  à  defesa,  a  Autoridade  competente  deverá  se  manifestar,  motivadamente,  sobre  o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
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7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção 
prevista no “item 7.7.4”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da intimação do ato. 

7.7 -  Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou  parcial do  contrato, assim  como  a execução 
irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções: 

7.7.1 -Advertência. 
7.7.2 - Multa. 
7.7.3  -  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

Administração Municipal por prazo não superior a cinco anos. 
7.7.4 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
7.7.5-  A  pena  de  advertência  deve  ser  aplicada  a  título  de  alerta  para  a  adoção  das  necessárias 

medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 
descumprir  qualquer  das  obrigações  assumidas  ou  desatender  a  determinações  do(s)  Fiscal(ais)  do 
Contrato(s). 
7.8 - A multa prevista no item 7.7.2 será: 

7.8.1 - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações 
assumidas pelo contratado. 

7.8.2- A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total 
das obrigações assumidas. 

7.8.3 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não 
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 

7.8.4 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o 
direito  de  defesa  e  de  recurso  do  contrato,  será  descontado  do  primeiro  pagamento  devido,  em 
decorrência da execução contratual. 

7.8.5-  Em  não  havendo  prestação  de  garantia,  o  valor  da  multa  deverá  ser  recolhido  ao  Tesouro 
Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
7.9 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a 
determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 
7.10  -  Aos  casos  omissos  se  aplicam  as  disposições  pertinentes  à  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com  as 
alterações dela decorrentes. 
7.11 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações 
que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de 
perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
expressos. 

 
8. RESCISÃO 

8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta 
pelo  artigo  79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos  os  artigos da Lei  nº 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes. 
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer 
tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
8.3 -  A administração  Pública se reserva no direito  de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente 
autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os produtos efetivamente 
executados  e demais  ressarcimentos garantidos e previstos  na Lei  8.666/93, com  as  alterações  dela 
decorrentes. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DOS PRODUTOS 
9.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente 
de  qualquer  outra  supervisão,  assessoramento  e/ou  acompanhamento  do  objeto  que  venha  a  ser 
determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
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9.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui,  nem reduz,  a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 

 

9.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas 
em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

 
9.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 
10. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 

10.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital do Pregão presencial nº 
006/2016 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 

 
11. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO  E AOS CASOS OMISSOS 

11.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus 
casos omissos. 

 
12.DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 -  O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições 
constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas  na Lei 8.666/93 com as alterações dela 
decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu 
objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
12.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o edital de licitação e seus anexos, bem como 
todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação. 

 
13.  DO FORO 

13.1  –  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  do  Município  de  São Félix do Araguaia/ MT, com  recusa  
expressa  de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
13.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o 
presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

 
 
 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
Prefeita Municipal 

 
 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 
Assinatura:    
Nome:     
R.G. n.º    

 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT – MT, 06 de março de 2017. 
 
 
 
INDÚSTRIA QUIMICA CMT LTDA 
               Empresa Contratada 
 
 
 
 
 
Assinatura:    
Nome:     
R.G. n.º   
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