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                                 CONTRATO Nº 084/2018 
 

CONTRATO Nº 084/2018 FIRMADO COM A EMPRESA: 
CONSTRUTORA M.R.D. LTDA-ME PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO. 

 
O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o 03.918.869/0001-08, estabelecida à Av. Araguaia, nº 248 neste 
ato representado pela Prefeita Municipal, JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, 
Advogada, residente e domiciliado na cidade de São Félix do Araguaia – MT, portadora da 
Cédula de Identidade nº. 53.204.353-4 e inscrito no CPF sob o nº. 049.351.084-28, neste 
ato de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa: 
CONSTRUTORA M.R.D. LTDA-ME inscrito no CNPJ N.º 24.383.848/0001-05, estabelecida Av. 
Matilde de Benta de Andrade, 228, neste ato representado por seu sócio proprietário, 
Senhor MANOEL DUARTE, portador da Carteira de Identidade n.º 505589, Órgão Expedidor 
SSP/MT e do CPF n.º 099.389.231-00, Brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado na Rua Av. Matilde de Benta de Andrade, 228, Rondonópolis-MT, daqui por 
diante, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos 
termos do Edital de Convite nº 001/2018, mediante as Cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 – Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para 

reforma e reconstrução de pontes de 04 pontes de madeira, no município de São Félix 
do Araguaia - MT. Conforme Localização Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, 
Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e proposta de 
preços apresentada pela empresa. 
 
 

I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da 
autorização da Senhora Prefeita Municipal Janailza Taveira Leite, exarada em despacho 
constante do Processo Administrativo n° 066/2018, gerado pelo Convite n° 001/2018, 
que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse 
contido. 

 

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 
contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e Lei n° 123/2006, e demais alterações e 
normas legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para reforma de 04 pontes de madeira, em conformidade com 
memorial descritivo e planilhas orçamentárias contidos no Anexo I do edital 
correspondente, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1 O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo de 12 (doze)meses, 
iniciando a contagem na data da expedição da Ordem Inicial de Serviços e de acordo 
com a proposta da CONTRATADA. 

2.1.1 O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 
2º da Lei nº 8.666/93. 
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2.2 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento. 

2.3 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, podendo ser rescindido a qualquer momento, caso ocorram ofensas a 
Legislação em vigor, ou por conveniência da Administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇOS 

3.1 Os preços para a execução do objeto deste Contrato são os apresentados na 
Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais totalizam o 
valor de R$ 309.360,84 (trezentos e nove mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e 
quatro centavos); 

3.2 Os preços unitários e globais retro referidos são finais, não se admitindo 
qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e 
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

3.3 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da 
verba abaixo discriminada e no exercício futuro as dotações que a substituir:  
 
04-Secretaria de Obras e Serviços urbanos 
01-Departamento de Obras e Serviços urbanos 
Projeto Atividade 1.133-Construção e Recuperação de Pontes e pontilhões 
Despesa 152 -44.90.51 Obras e Instalações 
 
Projeto Atividade 2.095 Manutenção de Rodovias Municipais – FETHAB 
Despesa: 191– 44.90.51 Obras e Instalações 

 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 A cada período de 30 (trinta) dias de fluência do prazo de execução, a 
CONTRATANTE, através de agentes fiscalizadores, realizará aferição dos trabalhos 
realizados, emitindo o correspondente Certificado de Aferição, consoante o cronograma 
apresentado pela CONTRATADA. 

4.2 Com base nos Certificados emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará 
à CONTRATANTE, mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve ser anexada 
cópia do Certificado respectivo. 

4.3 Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de 
apresentação da(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is) correspondente(s). 

4.4 Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência 
do correspondente Certificado de Aferição. 

4.5 A última fatura/nota fiscal emitida pela CONTRATADA, somente será paga após a 
emissão do Termo de Aceitação a que alude a Cláusula 9.1 do presente Contrato. 

4.6 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) 
duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, 
tão-somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

4.7 A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus 
eventuais reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela 
CONTRATADA, por força deste Contrato. 

4.8 No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e demais 
exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o 
pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e 
retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista na Cláusula 
10.1. 
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4.9 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste. 

4.10 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is), o 
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS. 

 

CLÁUSULA QUINTA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem 
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento 
da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE 

6.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto 
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os 
danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 
causar para CONTRATANTE ou para terceiros. 

6.2 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos 
fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em 
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais 
documentos. 

6.3 A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões 
nos Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos às quantidades. 

6.4 Não existirão qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será 
sempre a CONTRATADA. 

6.5 A CONTRATADA deverá matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as 
guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração 
elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente 
habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem 
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

7.1A CONTRATANTE indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos 
os contatos com a CONTRATADA, bem como o(s) agente(s) fiscalizador (es) do 
desenvolvimento dos trabalhos. 

7.2 A nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida 
em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem. 

7.3 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui 
ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais 
normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 

CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o 
mesmo considerado satisfatório, por uma Comissão Técnica especializada de no mínimo 
03 (três) membros, designada para este fim, ficando a empresa fornecedora obrigada a 
substituí-lo sempre que ocorrer falha, em tempo hábil; 

8.2 Caso o serviço não esteja de acordo com as especificações solicitadas, o(s) 
mesmo(s) será(ão) recusado(s), cabendo à CONTRATADA corrigi-lo(s) no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
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CLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, tendo-se por base o 
cronograma físico que integra este, a CONTRATADA incidirá em multa na ordem de 1,5% 
(um e meio por cento), sobre o valor total deste ajuste, por dia de atraso. 

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a 
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 

9.3 A inexecução total do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de 
licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta Municipal, 
pelo prazo desde já fixado de 18 (dezoito) meses, contados da aplicação de tal medida 
punitiva, bem como multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor do Contrato. 

9.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas 
nos itens precedentes. 

9.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 
79, da Lei nº 8.666/93. 

10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a 
XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento 
de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  

11.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os 
acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços tão logo receba a Ordem de 
Serviço. 

12.2 CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo à 
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 
executados. 

12.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço 
que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela 
fiscalização. 

12.4 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 
execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

12.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no 
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que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de 
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no 
que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na Legislação Federal 
(Portaria nº 3.214, de 8-7-78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu 
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou 
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - TOLERÂNCIA 

13.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições 
deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - VALOR DO CONTRATO 

14.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 315.674,33 
(trezentos e quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e três 
centavos); para todos os legais e jurídicos efeitos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - FORO 

15.1 Elegem as partes contratantes o foro desta cidade, para dirimir todas e 
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem certos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas para que surtam seus efeitos 
legais. 

                     
                      SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT, 04 de outubro de 2018. 
 
 
 

 
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SOLICITANTE 
 
 

CONSTRUTORA M. R. D LTDA – ME 
CNPJ 24.383.848/0001-05 

CONTRATADA 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

Nome      Nome 
CPF      CPF 
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