
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
PREGÃO Nº 

 
Aos seis dias do mês de março

ARAGUAIA - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 03.918.869/0001
à Avenida Araguaia nº248, centro, São Félix do Araguaia 
TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliado na cidade de São Félix do Araguaia 
portadora da Cédula de Identidade nº. 53.204.353
denominada GERENCIADORAnos termos do art. 1
Municipal nº 019/2013, em face da classificação da proposta apresentada no 
por deliberação da Comissão de Licitação, devidamente homologada, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa 
classificadas em primeiro lugar, observadas
cláusulas que se seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
1.1 A presente Ata constitui o REGISTRO DE PREÇOS de materiais hidráulicos, elétricos, iluminação 

pública, pintura, materiais estruturais, 
materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem ecobertura.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade e solicitação da Administração 
e conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

 
 1.2 Descrição: 

01 Materiais para manutenção

02 Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃOPÚBLICA)

03 Materiais para manutenção geral (PINTURA)

04 Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL)

05 Materiais para manutenção
INTERNO EEXTERNO) 

06 Materiais para manutenção
DECIMENTO) 

07 Materiais para manutenção

08 Materiais para manutenção

09 Materiais para manutenção geral (MADEIRAS)

10 Materiais para manutenção
EFUNILARIA) 

11 Materiais para manutenção

12 Materiais para manutenção

A EMPRESA: SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO 
CNPJ sob o n.º 33.046.565/0001-90, com sede à 
Félix do Araguaia – MT de agora em diante denominada CONTRATADA, neste 
SIMONE LUIZA PIRES, sócio administrador
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 
PREGÃO Nº 007/2017- PROCESSO Nº 008/2017 

março do ano de dois mil e dezessete, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 
MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 03.918.869/0001

à Avenida Araguaia nº248, centro, São Félix do Araguaia – MT, neste ato representado pela Prefeita, 
, brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliado na cidade de São Félix do Araguaia 

portadora da Cédula de Identidade nº. 53.204.353-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº. 049.351.084
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto 

, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL nº /
por deliberação da Comissão de Licitação, devidamente homologada, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa 
classificadas em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS de materiais hidráulicos, elétricos, iluminação 
pública, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, 
materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem ecobertura.

a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade e solicitação da Administração 
e conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 

manutenção geral (HIDRÁULICO) 

Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃOPÚBLICA) 

Materiais para manutenção geral (PINTURA) 

Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL) 

manutenção geral (ACABAMENTO 

manutenção geral (ARTEFATOS 

manutenção geral (FERRAMENTAL) 

manutenção geral (PAISAGISTICOS) 

Materiais para manutenção geral (MADEIRAS) 

manutenção geral (METALURGICA 

manutenção geral (FERRAGEM) 

manutenção geral (COBERTURA) 

SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO – ME, pessoa jurídica de direito priva
, com sede à Av. Governador Jose Fragelli nº 1000 

de agora em diante denominada CONTRATADA, neste 
sócio administradora, CPF n.º 391.605.481-34. 
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MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 
MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 03.918.869/0001-08, com sede 

MT, neste ato representado pela Prefeita, JANAILZA 
, brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliado na cidade de São Félix do Araguaia – MT, 

no CPF sob o nº. 049.351.084-28, doravante 
5 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto 

PREGÃO PRESENCIAL nº /2017, 
por deliberação da Comissão de Licitação, devidamente homologada, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa 

as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas 

REGISTRO DE PREÇOS de materiais hidráulicos, elétricos, iluminação 
artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, 

materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem ecobertura. 
a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade e solicitação da Administração Municipal, 

70.000,00

75.000,00
80.000,00

79.000,00

80.000,00

80.000,00

79.000,00

15.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Av. Governador Jose Fragelli nº 1000 – Vila Nova em São 

de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato  representado por 
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Valor total da Ata R$ 878.000,00 (oitocentos e setenta e oito mil reais).
 

1.2. Este instrumento de registro de preços
da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário 
do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quart
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – 
 

2.1. A presente Ata terá validade de 12 MESES
O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 

 
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕE

 

3.1 Os equipamentos/materiais, objeto desta licitação, deverão ser fornecidos no balcão da detentora da ata de registro 
de preços, de forma parcelada conforme necessidade, da Secretaria MunicipalAdministração

 
3.2 Para fins de emissão das notas de empenho, deverá ser aplicado o percentual de desconto firmado através da(s) 

ata(s) de registro de preços, sobre o custo atualizado 
materiais relacionados na tabelaSINAP

 
3.3Os produtos serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias, 

encaminhada via e-mail, para a empresa vencedora do certame, e/ou via fax e/ou via AR (correio) 
entregues no prazo máximo 05 (cinco

3.3.1 Os prazos de que tratam o item 3.3 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período,quando 
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado 
pelaAdministração. 

 
3.4O prazo de vigência da ata de Registro de Preços é 
 
3.5 TROCAR a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará 
naaceitação; 
 
3.6 REPOR o(s) produto(s) que apresentar(
 
3.7 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando

que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas nes
legislaçãovigente. 

 
CLÁUSULA QUA

 
4.1  O pagamento será feito pela Prefeitura Municipalde São Félix do Araguaia 

subsequente ao recebimento dos produtos
diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal

4.2 Ao ser emitida a Nota Fiscal, a mesma deverá ser imediatamente enviada por e
eletrônico licitacao_sfa.09.12@hotmail.com
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878.000,00 (oitocentos e setenta e oito mil reais). 

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora 
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário 

do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

 
 DA VIGÊNCIA / VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

12 MESES, a partir de sua assinatura. 
O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 

15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
de 1993. 

DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕE

Os equipamentos/materiais, objeto desta licitação, deverão ser fornecidos no balcão da detentora da ata de registro 
conforme necessidade, da Secretaria MunicipalAdministração

Para fins de emissão das notas de empenho, deverá ser aplicado o percentual de desconto firmado através da(s) 
ata(s) de registro de preços, sobre o custo atualizado MENSALMENTE para o Estado d
materiais relacionados na tabelaSINAPI; 

produtos serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias,  conforme 
, para a empresa vencedora do certame, e/ou via fax e/ou via AR (correio) 

cinco) dias, a contar do recebimento da Solicitação devidamente assinada
Os prazos de que tratam o item 3.3 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período,quando 

solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado 

O prazo de vigência da ata de Registro de Preços é 12 meses. 

TROCAR a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará 

REPOR o(s) produto(s) que apresentar(em) defeito, independentemente da suaaceitação;

Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando
que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas nes

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

Prefeitura Municipalde São Félix do Araguaia - MT, sempre após o dia 15 do mês 
subsequente ao recebimento dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal Elet
diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal; 
Ao ser emitida a Nota Fiscal, a mesma deverá ser imediatamente enviada por e-mail e/ou fax, no endereço 

licitacao_sfa.09.12@hotmail.com, para fins de empenho, aos cuidados do Tesoureiro.
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não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora 
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário 

o, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

DA VIGÊNCIA / VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO. 

Os equipamentos/materiais, objeto desta licitação, deverão ser fornecidos no balcão da detentora da ata de registro 
conforme necessidade, da Secretaria MunicipalAdministração e planejamento. 

Para fins de emissão das notas de empenho, deverá ser aplicado o percentual de desconto firmado através da(s) 
para o Estado de Mato Grosso dos 

conforme Ordem de Entrega que será 
, para a empresa vencedora do certame, e/ou via fax e/ou via AR (correio)  e deverão ser 

, a contar do recebimento da Solicitação devidamente assinada 
Os prazos de que tratam o item 3.3 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período,quando 

solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito 

TROCAR a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará 

em) defeito, independentemente da suaaceitação; 

Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele 
que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e 

sempre após o dia 15 do mês 
Nota Fiscal Eletrônica, apresentados 

mail e/ou fax, no endereço 
do Tesoureiro. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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4.3 A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a 
Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. 

4.4  Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativa
4.5 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua 
reapresentação. 
4.6 Na emissão da nota fiscal eletrônica, no Corpo da nota deve constar 
numero do contrato e numero do Edital, Ex: Contrato nº: XX/21
4.7 A critério da contratante poderão
para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido
4.8 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota d
admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs.
4.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de 
encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a 
original deverá ser atualizado pelo IGPM
fração. 

CLÁUSULA 
 

5.1 A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizado pel
termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
6.1 O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial 

Doe TCE- MT. 
 

6.2 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os 
praticados no mercado e assim controlados pela

6.2.1 A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 
maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de 
Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná
os demercado.

6.2.2 Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 
procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 
legislação e o Decreto Municipal nº 

 
CLÁUSULA 

 
7.1 A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, seesta:
7.1.1 Falir, entrar em concordata ou ocorre
7.1.2 Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dosserviços.
7.1.3 Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº8.666/93.
7.1.4 Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, 

 
7.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quandohouver:
7.2.1 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

objetocontratado. 
7.2.2 Caso fortuito ou força maior, regular
7.2.3 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelaPrefeitura.
7.2.4 Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade 
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A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a 
Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento.  

Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas Federal e FGTS.
Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua 

Na emissão da nota fiscal eletrônica, no Corpo da nota deve constar além da descrição dos itens solicitados 
ontrato e numero do Edital, Ex: Contrato nº: XX/217 – Edital Pregão Presencial nº xx/201

poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades 
para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota d
admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de 
encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor 
original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizado pelo fiscal de contrato, nomeado através d
termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá Atestar a entrega do objeto do presente Contrato.

SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial 

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os 
praticados no mercado e assim controlados pelaAdministração. 

A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 
maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de 
Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná
os demercado. 

Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 
procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 
legislação e o Decreto Municipal nº 019/2013. 

CLÁUSULA SETIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, seesta:

Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução dasociedade. 
Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dosserviços.
Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº8.666/93. 
Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ouprazos.

O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quandohouver: 
Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução doContrato.
Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelaPrefeitura.
Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade 
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A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a 

s Federal e FGTS. 
Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua 

da descrição dos itens solicitados 
Edital Pregão Presencial nº xx/2017. 

ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades 
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de 
data do efetivo pagamento, o valor 

DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou 

, nomeado através de Portaria, nos 
testar a entrega do objeto do presente Contrato. 

DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial da AMM e 

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os 

A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 
maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de 
Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com 

Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 
procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 

CANCELAMENTO DA ATA 

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, seesta: 

Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dosserviços. 

especificações ouprazos. 

Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

mente comprovada, impeditivo da execução doContrato. 
Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelaPrefeitura. 
Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade 
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pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão 
deverá ser comunicada por escrito à AdministraçãoMunicipal.

 
7.3 A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso 
não aceitas as razões dopedido. 

 
7.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente 

ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando
processoadministrativo. 

7.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando
preçoregistrado. 

 
CLÁUSULA 

 
8.1 A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará 

na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que 
forem objeto de registro. A recusa se configura a par
devolução devidamenteassinada. 

 
8.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem 

prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não
demais penalidades previstas emregulamento.

 
8.3 Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) 

horas de atraso, contados do estabelecido no item 1
podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar aocancelamento da Ata de Registro 
dePreços. 

 
8.4 Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo pe

cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório.
 
8.5 As sanções são independentes. A aplicação se uma não exclui a dasoutras.
 

 
9.1Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, 
fica eleito o foro da Comarca de São Félix do Araguaia 
privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉC

 
10.1 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular

preceitos de direito público, aplicando sê
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, 
do mesmo diplomalegal. 

10.2 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando
Pregão Presencial nº 007/2017e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, naquilo que não contrariar as presentesdisposições.
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ave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão 
deverá ser comunicada por escrito à AdministraçãoMunicipal. 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso 

comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 

u inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

e vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará 
na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que 
forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem 
prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no item 14, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas emregulamento. 

Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) 
horas de atraso, contados do estabelecido no item 10.2, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, 
podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar aocancelamento da Ata de Registro 

Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o 
cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório.

As sanções são independentes. A aplicação se uma não exclui a dasoutras. 

CLÁUSULA NONA– DO FORO 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, 
São Félix do Araguaia - MT, com referência expressa a qualquer outro por mais 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 

ições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, 

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do 
e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, naquilo que não contrariar as presentesdisposições. 
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ave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso 

comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente 
se o comprovante ao respectivo 

u inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
se, assim, para todos os efeitos, cancelado o 

e vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará 
na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que 

tir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem 
atenda o disposto no item 14, sem prejuízo das 

Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) 
0.2, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, 

podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar aocancelamento da Ata de Registro 

ríodo de até 05 (cinco) anos caso o 
cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório. 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, 
, com referência expressa a qualquer outro por mais 

 

ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 

ições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, 

lhe todos os seus dispositivos, o edital do 
e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e 
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10.3 A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilid

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
007/2017. 

 
10.4 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pel

MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata etestemunhas.

São Félix do Araguaia 
 
 
 
 
SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO -

JANAILZA 
TAVEIRA LEITE 
Prefeita Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilid
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial nº

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pel
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA -MT, e pelarepresentante da empresa vencedora do certame
qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata etestemunhas. 

 

São Félix do Araguaia - MT, 06 de março de 2017. 

- ME 
Empresa vencedora 
Detentora da Ata 

Representante Legal 
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A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 
Edital do Pregão Presencial nº 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Prefeita Municipal do 
arepresentante da empresa vencedora do certame, 
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
 
CONTRATADA: SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, sediado a Avenida 
nº 248 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.918.869/0001
sua Gestora Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do 
CPF n. º 049.351.084-28 e da Carteira de Identidade n.º 53.204.353
CONTRATANTE; e, do outro lado, A EMPRESA: 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.046.565/0001
Nova em São Félix do Araguaia – MT 
por SIMONE LUIZA PIRES, sócio administrador
sob os auspícios da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo  Decreto Federal n° 3.555/2000, que regulamentam a 
licitação na modalidade de Pregão 
alterações e Lei Complementar n.º 123/2006: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
 
O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa fornecedora de materiais elétricos; 
hidráulicos; material de construção de maneira geraleFerramentas com o escopo de atender a demanda das 
unidades pública municipal, conforme especificações contidas no Pregão Presencial nº 0
processonº008/2017; 

 
 Descrição: 
 1.2 Descrição: 

01 Materiais para manutenção

02 Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃOPÚBLICA)

03 Materiais para manutenção geral (PINTURA)

04 Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL)

05 Materiais para manutenção
INTERNO EEXTERNO) 

06 Materiais para manutenção
DECIMENTO) 

07 Materiais para manutenção

08 Materiais para manutenção

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

CONTRATO nº 018/2017 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 
GERAL, ENTRE A PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
EMPRESA: SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT 

SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO – ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, sediado a Avenida 
Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.918.869/0001-08, neste ato legalmente representado pelo 

sua Gestora Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do 
Carteira de Identidade n.º 53.204.353-4 SSP/SP, doravante denominada 
A EMPRESA: SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO – ME

do, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.046.565/0001-90, com sede à Av. Governador Jos
de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato  representado 

sócio administradora, CPF n.º 391.605.481-34, são  celebradas as seguintes cláusulas, 
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo  Decreto Federal n° 3.555/2000, que regulamentam a 

 Presencial nº 007/2017, e  subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93, suas 
alterações e Lei Complementar n.º 123/2006:  

DO OBJETO DO CONTRATO:  

O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa fornecedora de materiais elétricos; 
hidráulicos; material de construção de maneira geraleFerramentas com o escopo de atender a demanda das 

l, conforme especificações contidas no Pregão Presencial nº 0

manutenção geral (HIDRÁULICO) 

Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃOPÚBLICA) 

Materiais para manutenção geral (PINTURA) 

Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL) 

manutenção geral (ACABAMENTO 

manutenção geral (ARTEFATOS 

manutenção geral (FERRAMENTAL) 

manutenção geral (PAISAGISTICOS) 
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 

GERAL, ENTRE A PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – ME E A 
EMPRESA: SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO – ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, sediado a Avenida Araguaia 
08, neste ato legalmente representado pelo 

sua Gestora Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do 
4 SSP/SP, doravante denominada 

ME,pessoa jurídica de direito 
Av. Governador Jose Fragelli nº 1000 – Vila 

de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato  representado 
, são  celebradas as seguintes cláusulas, 

Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo  Decreto Federal n° 3.555/2000, que regulamentam a 
, e  subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93, suas 

O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa fornecedora de materiais elétricos; 
hidráulicos; material de construção de maneira geraleFerramentas com o escopo de atender a demanda das 

l, conforme especificações contidas no Pregão Presencial nº 007/2017, 

70.000,00

75.000,00
80.000,00

79.000,00

80.000,00

80.000,00

79.000,00

15.000,00
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09 Materiais para manutenção geral (MADEIRAS)

10 Materiais para manutenção
EFUNILARIA) 

11 Materiais para manutenção

12 Materiais para manutenção

 

Valor total da Ata R$ 878.000,00 (oitocentos e setenta e oito mil reais).
 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAGUAIA - MT:  
 
Compete PMSFA/MT: 
 
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente designado, e que 
poderá recusar orçamento que não esteja de acordo com as exigências especificadas no edital e em seus 
anexos (se houver);  
 
II - Receber os materiais comprados junto à CONTRATADA, verificando se estão de acordo com o que foi 
especificado;  
 
III - Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados pelo gestor do contrato, no 
valor calculado conforme o edital, dentro do prazo pactuado, mediante as notas fiscais, devidamente 
atestadas;  
 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
 
V - Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando for o caso; 
 
VI - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
termos da proposta da CONTRATADA; 
 
VII - Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da CONTRATADA não cumprir as 
cláusulas estabelecidas.  
 
VIII - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com os materiai
adquiridos, para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Compete à CONTRATADA:  
 
I - Entregar os materiais no endereço da PMSFA/MT, no prazo máximo (quinze) dias, após a solicitação do setor 
competente, sob pena de configuração de inexecução contratual, submetendo
Cláusula Sexta, sem prejuízo de eventual rescisão contratual; 
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Materiais para manutenção geral (MADEIRAS) 

manutenção geral (METALURGICA 

manutenção geral (FERRAGEM) 

manutenção geral (COBERTURA) 

Valor total da Ata R$ 878.000,00 (oitocentos e setenta e oito mil reais). 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente designado, e que 
não esteja de acordo com as exigências especificadas no edital e em seus 

Receber os materiais comprados junto à CONTRATADA, verificando se estão de acordo com o que foi 

Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados pelo gestor do contrato, no 
valor calculado conforme o edital, dentro do prazo pactuado, mediante as notas fiscais, devidamente 

clarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando for o caso;  

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
proposta da CONTRATADA;  

Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da CONTRATADA não cumprir as 

Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com os materiai
adquiridos, para as providências cabíveis.  

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Entregar os materiais no endereço da PMSFA/MT, no prazo máximo (quinze) dias, após a solicitação do setor 
sob pena de configuração de inexecução contratual, submetendo-se às penalidades previstas na 

Cláusula Sexta, sem prejuízo de eventual rescisão contratual;  
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80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente designado, e que 
não esteja de acordo com as exigências especificadas no edital e em seus 

Receber os materiais comprados junto à CONTRATADA, verificando se estão de acordo com o que foi 

Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados pelo gestor do contrato, no 
valor calculado conforme o edital, dentro do prazo pactuado, mediante as notas fiscais, devidamente 

clarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da CONTRATADA não cumprir as 

Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com os materiais 

Entregar os materiais no endereço da PMSFA/MT, no prazo máximo (quinze) dias, após a solicitação do setor 
se às penalidades previstas na 
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II - Atender, sempre que solicitada pela PMSFA/MT no prazo de ate 
em caso de (urgência e emergência) 
 
III - Enviar apenas materiais novos, devendo os mesmos ser entregues adequadamente acondicionados em 
suas embalagens originais, devidamente lacradas; 
 
IV-Fornecer a garantia que recai sobre os materiais adquir
 
V - Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como tributos, seguros, fretes, comunicações, e quaisquer 
outras despesas necessárias ao fornecimento dos mesmos; 
 
VI - Não transferir, sob qualquer hipótese, sua responsabilidade para outras entidades, seja fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros;  
 
VII - Solicitar a PMSFA/MT nota de empenho, em conformidade com o consumo do mês anterior, apresentando 
a nota fiscal de acordo com a nota de empenho; 
 
VIII - Apresentar conta bancária, no banco indicado pela PMSFA/MT, caso o pagamento não seja por boleto 
bancário;  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
A vigência do contrato iniciará com a sua assina
orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, salvo em relação às garantias dos materiais porventura 
adquiridos, cujos direitos e obrigações perduração enquanto vigente o prazo de garantia concedido. 
 
O presente contrato vigorará até 07/03/2018
prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, § 1º, da Lei

 

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 – Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2.004 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.

Elementos de despesas: 26- 3.3.90.30 

 

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 05 – Departamento de Água e Esgotos Sanitários 

Projeto Atividade: 2.024 – Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto.

Elementos de despesas: 80- 3.3.90.30 

 

Órgão: 03 – Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda

Unidade: 01 – Coordenadoria de Administração e Planejamento.

Projeto Atividade: 2.028 – Manutenção e Encargos da Coord. de Administração e Planejamento.
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Atender, sempre que solicitada pela PMSFA/MT no prazo de ate 05 (cinco) dias; fornecimento de 

Enviar apenas materiais novos, devendo os mesmos ser entregues adequadamente acondicionados em 
suas embalagens originais, devidamente lacradas;  

Fornecer a garantia que recai sobre os materiais adquiridos, quando a estes for aplicada; 

se por todas as despesas, tais como tributos, seguros, fretes, comunicações, e quaisquer 
outras despesas necessárias ao fornecimento dos mesmos;  

Não transferir, sob qualquer hipótese, sua responsabilidade para outras entidades, seja fabricantes, 

Solicitar a PMSFA/MT nota de empenho, em conformidade com o consumo do mês anterior, apresentando 
de acordo com a nota de empenho;  

Apresentar conta bancária, no banco indicado pela PMSFA/MT, caso o pagamento não seja por boleto 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATOE DA DOTAÇÃO:  

A vigência do contrato iniciará com a sua assinatura, até o dia 07 de março de 2018, prazo do respectivo crédito 
orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, salvo em relação às garantias dos materiais porventura 
adquiridos, cujos direitos e obrigações perduração enquanto vigente o prazo de garantia concedido. 

07/03/2018, contado a partir da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Gabinete do Prefeito Municipal. 

Gabinete de Prefeito. 

Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito. 

3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Gabinete do Prefeito Municipal. 

Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE. 

Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto. 

3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda. 

Coordenadoria de Administração e Planejamento. 

Manutenção e Encargos da Coord. de Administração e Planejamento.
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; fornecimento de materiais 

Enviar apenas materiais novos, devendo os mesmos ser entregues adequadamente acondicionados em 

idos, quando a estes for aplicada;  

se por todas as despesas, tais como tributos, seguros, fretes, comunicações, e quaisquer 

Não transferir, sob qualquer hipótese, sua responsabilidade para outras entidades, seja fabricantes, 

Solicitar a PMSFA/MT nota de empenho, em conformidade com o consumo do mês anterior, apresentando 

Apresentar conta bancária, no banco indicado pela PMSFA/MT, caso o pagamento não seja por boleto 

, prazo do respectivo crédito 
orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, salvo em relação às garantias dos materiais porventura 
adquiridos, cujos direitos e obrigações perduração enquanto vigente o prazo de garantia concedido.  

, contado a partir da data da sua assinatura, podendo ser 
nº 8.666/93 e suas alterações. 

Manutenção e Encargos da Coord. de Administração e Planejamento. 
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Elementos de despesas:110- 3.3.90.30 

 

Órgão: 03 – Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda.

Unidade: 01 – Coordenadoria de Ad

Projeto Atividade: 2.026 – Manutenção e Encargos da Coord. de Administração e Planejamento.

Elementos de despesas: 96- 3.3.90.30 

 

Órgão: 04 – Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Unidade: 01 – Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos.

Projeto Atividade: 2.075 – Manutenção e Encargos da Sec. De Obras.

Elementos de despesas: 154 - 3.3.90.30 

 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 01 – Gabinete do Secretario.

Projeto Atividade: 189- 2.047 – Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde.

Projeto Atividade: 2.054 – Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.

Elementos de despesas: 223 - 3.3.90.30 

 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde.

Projeto Atividade: 2.055 – Manutenção e Encargos C/ a

Elementos de despesas: 226-3.3.90.30 

 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde.

Projeto Atividade: 2.092 – Manutenção com pronto Atendimento UPA.

Elementos de despesas: 322 -3.3.90.30 

 

Órgão: 06 – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda. 

Coordenadoria de Administração e Planejamento. 

Manutenção e Encargos da Coord. de Administração e Planejamento.

3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

tamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos. 

Manutenção e Encargos da Sec. De Obras. 

3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Secretario. 

Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.

– Material de Consumo. 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Fundo Municipal de Saúde. 

Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.

3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Fundo Municipal de Saúde. 

Manutenção e Encargos C/ a vigilância sanitária. 

3.3.90.30 – Material de Consumo 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Fundo Municipal de Saúde. 

Manutenção com pronto Atendimento UPA. 

3.3.90.30 – Material de Consumo 

Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social. 
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Manutenção e Encargos da Coord. de Administração e Planejamento. 

Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario. 

Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde. 
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Unidade: 01 – Gabinete de Secretario.

Projeto Atividade: 2.060 – Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 06 – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Projeto Atividade: 2.081 – Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 03 – Coordenadoria de Ensino Fundamental 

Projeto Atividade: 2.046 – Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 04 – Departamento de Educação.

Projeto Atividade: 2.033 – Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educaçã

Unidade: 04 – Departamento de Educação.

Projeto Atividade: 2.037 – Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 08 – Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

Unidade: 03 – Departamento de Turismo e Meio Ambiente.

Projeto Atividade: 2.072 – Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Órgão: 09 – Sec. Municipal de Esporte e Lazer.

Unidade: 01 – Gestão do Esporte e Lazer.

Projeto Atividade: 2.082 – Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

 

Estado de Mato Grosso 
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Gabinete de Secretario. 

Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario. 

– Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social. 

Fundo Municipal de Assistência Social. 

Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.

– Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Educação e Cultura. 

Coordenadoria de Ensino Fundamental – FUNDEB 40%. 

Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%. 

– Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Educação e Cultura. 

Departamento de Educação. 

Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC. 

– Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Educação e Cultura. 

Departamento de Educação. 

Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.

– Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 

Departamento de Turismo e Meio Ambiente. 

Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.

– Material de Consumo. 

Sec. Municipal de Esporte e Lazer. 

do Esporte e Lazer. 

Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer. 

– Material de Consumo. 
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Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social. 

Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação. 

Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente. 
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Órgão: 10 – Sec. Municipal de Agricultura.

Unidade: 01 – Gabinete do Secretario.

Projeto Atividade: 2.014 – Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 –

CLÁUSULA QUINTA - DO ROMPIMENTO DO CONTRATO: 

O presente contrato poderá ser rompido a qualquer tempo pela PMSFA/MT, pelas razões previstas na L
8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 78 e 79, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias com relação à data 
na qual se deseja sua concretização, mediante comunicação por escrito, assegurados à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesas, embora r
Lei.  
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
Em caso de inexecução total ou parcial na entrega dos materiais ou desobediência de alguma das cláusulas 
contratuais, bem como de ocorrência de atr
se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, às seguintes penalidades: 
 
I - Advertência;  
 
II - Multa;  
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo de até 02 (dois) anos;  
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
 
Parágrafo Primeiro - A multa, prevista no item II do caput desta cláusula, será de até 10% (dez por cento) sobre 
o valor global do contrato.  
 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão aplicadas cumulativamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - O valor das multas aplicadas deverá ser r
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, podendo a PMSFA/MT, se 
for o caso, descontá-las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente. 
 
Parágrafo Quarto - Poderá a PMSFA/MT considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 
penalidade pertinente, ou do rompimento contratual, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 
entrega do objeto.  
 
Parágrafo Quinto - O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

Sec. Municipal de Agricultura. 

Gabinete do Secretario. 

Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura. 

– Material de Consumo. 

DO ROMPIMENTO DO CONTRATO:  

O presente contrato poderá ser rompido a qualquer tempo pela PMSFA/MT, pelas razões previstas na L
8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 78 e 79, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias com relação à data 
na qual se deseja sua concretização, mediante comunicação por escrito, assegurados à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesas, embora resguardadas, a PMSFA/MT, as prerrogativas conferidas pela referida 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES: 

Em caso de inexecução total ou parcial na entrega dos materiais ou desobediência de alguma das cláusulas 
contratuais, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter

lhe garantida plena defesa, às seguintes penalidades:  

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

A multa, prevista no item II do caput desta cláusula, será de até 10% (dez por cento) sobre 

As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão aplicadas cumulativamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido como renda para o Município de 
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, podendo a PMSFA/MT, se 

las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente. 

Poderá a PMSFA/MT considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 
penalidade pertinente, ou do rompimento contratual, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 

gamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato.  
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O presente contrato poderá ser rompido a qualquer tempo pela PMSFA/MT, pelas razões previstas na Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 78 e 79, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias com relação à data 
na qual se deseja sua concretização, mediante comunicação por escrito, assegurados à CONTRATADA o 

esguardadas, a PMSFA/MT, as prerrogativas conferidas pela referida 

Em caso de inexecução total ou parcial na entrega dos materiais ou desobediência de alguma das cláusulas 
aso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

A multa, prevista no item II do caput desta cláusula, será de até 10% (dez por cento) sobre 

As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão aplicadas cumulativamente com a do 
 

ecolhido como renda para o Município de SFA/MT, 
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, podendo a PMSFA/MT, se 

las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente.  

Poderá a PMSFA/MT considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 
penalidade pertinente, ou do rompimento contratual, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 

gamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
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Parágrafo Sexto - As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, e 
as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadasem fatos reais e facilmente comprováveis, a critério 
da PMSFA/MT, desde que formuladas no  prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram 
aplicadas, indicando-se ainda o número do process
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
Pela aquisição dos materiais aqui pactuados, a PMSFA/MT p
(oitocentos e setenta e oito mil reais).
Parágrafo Primeiro - O desconto constante no caput desta cláusula não sofrerá reajuste durante sua vigência. 
 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA apresentará mensalmente, nota fiscal referente a todos os materiais 
adquiridos ao longo do trintídio, ficando o pagamento na obrigatoriedade de ser efetuado até o 1
quinto) dia útil do dia subsequente ao recebimento da nota fiscal, através de depósito bancário em favor da 
CONTRATADA, em conta corrente de sua titularidade servindo o comprovante de dep
quitação da nota fiscal e ou fatura, podendo ainda ser realizado por boleto bancário. 
 
Parágrafo Terceiro - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida àlicitante vencedora. 
 
Parágrafo Quarto - O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra
adimplente com a regularidade fiscal. 
 
Parágrafo Quinto - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas.  
 
Parágrafo Sexto - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
Parágrafo Sétimo - O valor acordado para a execução total do Contrato correrá por conta do orçamento; 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
 
Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada 
pelo servidor da Prefeitura Municipal ao qual compete: Secretario Municipal de Obras Viação e Serviços 
Públicos. 
 
I - Anotar, no processo de pregão presen
vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
 
II - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o 
pagamento de que trata a cláusula sétima; ou rejeitá
 
III - Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apr
para a tomada dessas providências pela autoridade responsável. 
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As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, e 
ustificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadasem fatos reais e facilmente comprováveis, a critério 

da PMSFA/MT, desde que formuladas no  prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram 
se ainda o número do processo administrativo a que se refere, protocolado na PMSFA/MT. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Pela aquisição dos materiais aqui pactuados, a PMSFA/MT pagará o valor o preço global de 
ais). 

O desconto constante no caput desta cláusula não sofrerá reajuste durante sua vigência. 

A CONTRATADA apresentará mensalmente, nota fiscal referente a todos os materiais 
ndo o pagamento na obrigatoriedade de ser efetuado até o 1

) dia útil do dia subsequente ao recebimento da nota fiscal, através de depósito bancário em favor da 
CONTRATADA, em conta corrente de sua titularidade servindo o comprovante de dep
quitação da nota fiscal e ou fatura, podendo ainda ser realizado por boleto bancário. 

Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida àlicitante vencedora. 

O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra
adimplente com a regularidade fiscal.  

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.  

O valor acordado para a execução total do Contrato correrá por conta do orçamento; 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

nção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada 
pelo servidor da Prefeitura Municipal ao qual compete: Secretario Municipal de Obras Viação e Serviços 

Anotar, no processo de pregão presencial, protocolado na PMSFA/MT sob nº.0
vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o 
pagamento de que trata a cláusula sétima; ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este Contrato; 

Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso, as justificativas 
para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.  

 

 Página12 

As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, e 
ustificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadasem fatos reais e facilmente comprováveis, a critério 

da PMSFA/MT, desde que formuladas no  prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram 
o administrativo a que se refere, protocolado na PMSFA/MT.  

DO VALOR E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

agará o valor o preço global de R$ 878.000,00 

O desconto constante no caput desta cláusula não sofrerá reajuste durante sua vigência.  

A CONTRATADA apresentará mensalmente, nota fiscal referente a todos os materiais 
ndo o pagamento na obrigatoriedade de ser efetuado até o 15º (décimo 

) dia útil do dia subsequente ao recebimento da nota fiscal, através de depósito bancário em favor da 
CONTRATADA, em conta corrente de sua titularidade servindo o comprovante de depósito como recibo de 
quitação da nota fiscal e ou fatura, podendo ainda ser realizado por boleto bancário.  

Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida àlicitante vencedora.  

O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se 

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

O valor acordado para a execução total do Contrato correrá por conta do orçamento;  

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

nção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada 
pelo servidor da Prefeitura Municipal ao qual compete: Secretario Municipal de Obras Viação e Serviços 

cial, protocolado na PMSFA/MT sob nº.008/2017, que originou e 
vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for 

e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o 
lo, se executado em desacordo com este Contrato;  

esentando, se for o caso, as justificativas 
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Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do mencionado servidor 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO E BASE LEGAL: 
 
Este Contrato se encontra subordinado à legislação específica, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n° 
3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, e subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações e Lei Complementar n.º 123/2006, e, e
geral de contratos e disposições de direito privado. 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de São Felix do Araguaia 
deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO DO AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA APRESENTADA 
PELA CONTRATADA:  
 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão Presencial nº 
007/2017, bem como à proposta comercial da Contratada. 
 
Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contrat
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes PMSFA/MT e 
CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo. 
 
 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT em07 de março de 2017
 

 
 
 
SIMONE LUIZA PIRES COMERCIO - ME

 
 
 
Testemunhas:  

Nome legível: ________________________

Nome legível: ________________________

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do mencionado servidor 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

DO FORO E BASE LEGAL:  

encontra subordinado à legislação específica, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n° 
3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, e subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações e Lei Complementar n.º 123/2006, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria 
geral de contratos e disposições de direito privado.  

Fica eleito o Foro da Cidade de São Felix do Araguaia - MT, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas 
deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.  

DA VINCULAÇÃO DO AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA APRESENTADA 

se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão Presencial nº 
/2017, bem como à proposta comercial da Contratada.  

Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes PMSFA/MT e 
CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo.  

07 de março de 2017 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 
MUNICIPIO SFA 
CONTRATANTE 

ME 
EMPRESA:  
CONTRATADA 

Nome legível: ________________________ 
CPF nº.: ______________________ 

 
Nome legível: ________________________ 

CPF nº.: ______________________ 
 
 

 

 Página13 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do mencionado servidor 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

encontra subordinado à legislação específica, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n° 
3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, e subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93 e 

m casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria 

MT, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas 

DA VINCULAÇÃO DO AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA APRESENTADA 

se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão Presencial nº 

ado, é lavrado o presente termo 
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes PMSFA/MT e 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

 

  

 
 
 
 

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
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