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CONTRATO Nº85/2017 – ADESÃO À ATA de Registro de Preços n° Nº 011/2017 – PROCESSO Nº 

0137/2017, PREGAO PRESENCIAL 017/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT, 

Contratação de horas técnicas de empresa para prestação de serviços técnicos de apoio administrativo na 

apuração do valor adicionado; com o acompanhamento e orientação de ações dos servidores do 

município na sua recuperação; no intuito de acompanhar o cálculo do Índice de Participação do 

Munícipio (IPM) em cota parte de 25%(vinte e cinco por cento) do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria, sobre serviços de comunicação e de transporte interestadual), para atendimento da 

Secretaria Municipal de Finanças deste município  de  São Félix Do Araguaia-MT, Firmado Entre A 

Prefeitura Municipal De São Felix Do Araguaia E A Empresa RODRIGO ROSA PAES PARREIRA 

ME, inscrita no CNPJ Nº 08.954.873/0001-45. 

 

Aos 21(vinte e um) dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, na Sala da Comissão de 

Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal foi celebrado o presente termo de contrato que entre si 

celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.918.869/0001-08, estabelecida 

à Av. Araguaia, 248 - Bairro Araguaia - Centro, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. 

JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 

SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, neste ato de ora em diante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e  do outro lado a empresa RODRIGO ROSA PAES PARREIRA ME, inscrita 

no CNPJ Nº 08.954.873/0001-45, sediada na Rua Lucianópolis, S/Nº,  Bloco A, Apto 10, São Gonçalo 

– Beira Rio, Cuiabá-MT, representada pelo Sr. RODRIGO ROSA PAES PARREIRA, brasileiro, 

portador do CPF nº 690.928.261-20, residente e domiciliado À Rua Lucianópolis, S/Nº,  Bloco A, Apto 

10, São Gonçalo – Beira Rio, Cuiabá-MT, doravante denominada de CONTRATADA, em vista o 

constante e decidido no Processo Licitatório Nº 040/2017 - SÃO FÉLIX DO ARAGUIAIA-MT,  DE 

ADESÃO À ATA de Registro de Preços n° Nº 011/2017 – PROCESSO Nº 0137/2017,  PREGAO 

PRESENCIAL 017/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT,  ajustam o que segue 

conforme cláusulas e   condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1.        O presente contrato tem por objeto a Contratação de horas técnicas de empresa para prestação 

de serviços técnicos de apoio administrativo na apuração do valor adicionado; com o acompanhamento 

e orientação de ações dos servidores do município na sua recuperação; no intuito de acompanhar o 

cálculo do Índice de Participação do Munícipio (IPM) em cota parte de 25%(vinte e cinco por cento) do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria, sobre serviços de comunicação e de transporte 

interestadual), para atendimento da Secretaria Municipal de Finanças deste município  de  SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA-MT. 

1.2.         Este CONTRATO se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº 8.666/93, com 

as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98 e suas convalidações, Lei 10.520/2002 e 

Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, conforme descrito no Edital e seus Anexos, como também pelas 

convenções estabelecidas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
ITEM DA 
ATA 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
HORAS 

REGESTRADA. 

NA ATA 

VR. UN QUANTIDADE  
DE HORAS 

SOLICITADA 

VALOR 
TOTAL 

576246 Contratação de horas técnicas de 

empresa para prestação de serviços 

técnicos de apoio administrativo na 

480 125,00 280 35.000,00 
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apuração do valor adicionado; com 

o acompanhamento e orientação de 

ações dos servidores do município 

na sua recuperação; no intuito de 

acompanhar o cálculo do Índice de 

Participação do Munícipio (IPM) 

em cota parte de 25%(vinte e cinco 

por cento) do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadoria, sobre 

serviços de comunicação e de 

transporte interestadual). 

2.1. O presente contrato tem o valor global de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme  

proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das   partes. 

2.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente, que será 

pago com recursos provenientes de Recurso Específicos consignados no orçamento de 2017 do 

Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, através de Ordem Bancaria de Crédito emitida em 

favor da contratada, após o recebimento definitivo, caracterizado pela apresentação das Notas fiscais 

pelo fiscal de contrato designado. 

2.3. É obrigatório que a contratada faça constar, no documento fiscal, para fins de pagamento, as 

informações relativas aos seus dados bancários, bem como comprovação de ser optante pelo sistema 

SIMPLES, se for o caso. È obrigação da contratada, manter durante a execução contratual todas as 

condições de habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual e pena do item 6.1 “b” do Edital. 

2.3.1. Juntamente com a nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar o certificado de 

regularidade do FGTS e CND do INSS. 

2.3.2. Caso não se encontre regularizada, a mesma terá o prazo de 15 dias, contados da sua 

notificação, para regularização, sem prejuízo da comunicação ao órgão fiscalizador do tributo. 

2.4. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na IN 1234/12, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal, este Município efetuará retenção dos IRPJ, COFINS e PIS/PASEP, 

CSLL, sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do fornecimento de bens ou 

prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as 

empresas optantes do “SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovarem  a  

referida  opção  mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal, extraído do   

CNPJ. 

2.5. O ISSQN será retido conforme legislação tributária municipal. (somente para prestação de  

serviços). 

2.6. Em caso de atraso no pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido para tanto, os 

valores devidos poderão ser corrigidos, mediante solicitação expressa, pela variação do IPCA havida 

entre as  datas do vencimento e do efetivo  pagamento. 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado para a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

quaisquer  obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência,   

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção   monetária. 

Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO E DO PRAZO 

3.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste contrato 

e pelos  preceitos do direito público. 
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3.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE, a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

3.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta apresentada 

pela CONTRATADA. 

3.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes. 

3.5. Caso se faça necessárias alterações contratuais às mesmas será objeto de estudo entre as 

partes e só efetivado mediante autorização da CONTRATANTE através de Termo Aditivo. 

3.6. A CONTRATADA também não poderá transferir este contrato no todo ou em parte, sem 

obter consentimento por escrito da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 

consignada no Orçamento Programa/2017 da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-

MT: 

 

ÓRGAO: 11 – Secretaria Municipal de Finanças. 

UNIDADE: 01 – Gabinete do Secretario. 

PROJETO ATIVIDADE – 2.031 – Manutenção e Encargos com Sec. Finanças 

ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.39. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1.1. Designar um Fiscal para promover o recebimento e a fiscalização do serviço do presente 

edital, que notificará à empresa todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o 

que seja necessário para regularização das falhas, faltas e defeitos observados (art. 67, da Lei   

8.666/93); 

5.1.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva execução do objeto desta licitação. 

5.1.2. Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso; 

5.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do contrato; 

5.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no 

setor competente; 

5.1.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

5.1.6. O serviço desta licitação deverá estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde 

já, estabelecido que o recebimento da Secretaria Municipal responsável e por servidores habilitados  

indicados para tal fim conforme estabelece o Artigo 73, Inciso II da  Lei Federal nº 8666/93 e caso não 

satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem quaisquer incorreções, não serão aceitos. 

5.2. DA CONTRATADA: 

5.2.1. Fornecer/Executar o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital e nesta 

minuta de contrato, imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento do serviço; 

5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o 

objeto licitado; 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

5.2.5. Fornecer/Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na   proposta; 
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5.2.6. Fornecer/Executar o objeto de maneira eficaz, dentro do prazo solicitado, observando as 

melhores técnicas, sem qualquer aumento de  ônus. 

5.2.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a prestação de 

serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Minuta de Contrato. 

5.2.8. Comunicar ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 30(trinta) dias o interesse 

em rescindir o contrato; 

5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

5.2.10 Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa 

no cumprimento do contrato venha, direto ou indiretamente, provocar, á administração ou a  terceiros. 

CLÁUSULA SEXTA DAS PENALIDADES 

6.1. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, a contratada 

ficará sujeitas às seguintes penalidades, em decorrência do atraso na execução do contrato, a saber: 

a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da execução dos serviços, que incidirá     

sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento). 

b) Pela do contrato; 

b.1) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não  cumprido; 

b.2) multa correspondente à diferença de preços resultante da nova licitação ou  contratação  

direta  realizada para complementação ou realização da obrigação não  cumprida. 

6.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a 

CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-

las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação emitida pela Contratante. 

6.3. Não sendo pagas no prazo previsto no item supra, haverá incidência de juros de mora, nos 

termo do artigo 406 do Código Civil de 2002. 

6.4. As multas previstas nesta seção não têm efeito compensatório, e consequentemente  o 

pagamento  delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos que forem causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros,  em  decorrência  de culpa ou dolo  na execução dos  serviços objeto 

da contratação. 

6.5. No caso de inadimplência total, poderá se optar pela convocação das demais proponentes da 

licitação obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º do artigo 64 da Lei  

8.666/93. 

6.6. O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato 

por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº 8.666/93      

e suas alterações. 

6.7. Das Sanções Administrativas: 

6.7.1. Será facultado à CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA, a seu exclusivo critério, 

garantida a defesa prévia, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo das penalidades 

previstas em  Lei: 

a) Advertência; 

b) Multa na forma prevista na Lei 8.666/93 ou no Contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante pelo 

prazo não superior a 02 (dois) anos; e, 

d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes de punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade  

que aplicou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à 

Contratante pelos prejuízos e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra   “c”. 
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6.7.2. As penalidades que venham ser aplicadas somente poderão ser relevadas pela 

CONTRATANTE mediante justificativas e critério da Senhora Prefeita Municipal. 

CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPORTE LEGAL 

7.1. Este contrato tem como fundamentação legal, o processo Licitatório na modalidade 

Pregão Presencial nº.003/2017, do Município de Confresa –MT. 

7.2. O presente Contrato está embasado também, nas disposições consubstanciais, nas Leis 

Federal nº 10.520/2002, 8.666/93, 8.883/94 e demais alterações que tratam das Licitações e Contratos 

Públicos, aplicando-se as sanções nelas previstas por qualquer descumprimento com as obrigações 

assumidas  em decorrência do presente  instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA DA CESSÃO 

8.1. A CONTRATADA somente poderá ceder, quer total quer parcialmente, este contrato, mediante 

prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

CLAUSULA NONA DA RESCISÃO 

9.1. Independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, o contrato será rescindido nas 

hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, bem 

como, por descumprimento das obrigações assumidas no instrumento em apreço e no Edital de 

Licitação. 

CLAUSULA DECIMA DO DOMICILIO E FORO 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, renunciando a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste instrumento. E, para firmeza 

e validade do que pelas partes ficou pactuado, firma-se o presente instrumento em 03(três) vias, de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o  subscrevem. 

SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT, aos 21 dias do mês de julho de 2017. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 

Janailza Taveira Leite 

Prefeita 

CONTRATANTE 

 

 

RODRIGO ROSA PAES PARREIRA ME 

CNPJ Nº 08.954.873/0001-45 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

CPF Nº ................................................. CPF Nº ................................................. 

 


