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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 075/2018     
 

 

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE  CONTRATO e 

a contratação de empresa que ofereça ao município de São 

Félix do Araguaia  a Gestão Automotiva, o qual reúna 
diversos módulos operacionais integrado capazes de Prestar 

Serviços de Controle e intermediação de Consumo de 

Combustível, monitoramento e localização via Satélite, 

fiscalização de Manutenção Preventiva e corretiva de Frotas 

com Gerenciamento de Fornecimento de Peças, Pneus e 

Serviços por intermediação em rede credenciada, 
acompanhamento e regulação de contratos com emissão de 

relatórios bem como geração de tabelas para prestação de 

contas aos Órgãos de Controle. que entre si fazem, 

CONTRATADA e CONTRATANTE, infra qualificadas, têm entre 

si justas e contratadas as cláusulas e condições que abaixo 

seguirão, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam, a 
saber: 

 

 

                                             Aos 14 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, foi 

celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ 

sob o Nº. 03.918.869/0001-08, estabelecida na Avenida Araguaia, nº. 248, Centro, neste ato 

devidamente representado pela Prefeita Municipal, senhora JANAILZA TAVEIRA LEITE, 

brasileira, casada, Advogada, portador do RG. n.º 53.204.353-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 

049.351.084/28, residente e domiciliado nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, doravante 

denominada “CONTRATANTE” e, de outro lado à empresa Saga Comércio Serviço Tecnologia e 
Informática Ltda, CNPJ: 05.870.713/0001-20 e Inscrição Municipal 13.334808-3 estabelecida 

na Rua Oriente Tenuta (Lot.Consil), nº09, casa 09 quadra 01 Bairro Alvorada Cidade Cuiabá- U.F 

MT Cep: 78.048-450, neste ato representada pelo Sócio Senhora Eleide Maria Correa, brasileira, 

portador da Cédula de Identidade   RG. Nº.06.07983-0 SSP-MS e CPF Nº 317.873.121-00, 

Processo Licitatório Nº 059/2018, doravante denominado “CONTRATADO”, conforme cláusulas 
e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 

 

01.1  - Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas artigo 25 Inciso I da Lei 

nº. 8.666/93 e suas alterações e, pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

02.1 - O presente Contrato tem por objetivo a contratação de empresa que ofereça ao 

município de São Félix do Araguaia a Gestão Automotiva, o qual reúna diversos módulos 

operacionais integrados capazes de Prestar Serviços de Controle e intermediação de 

Consumo de Combustível, monitoramento e localização via Satélite, fiscalização de 

Manutenção Preventiva e corretiva de Frotas com Gerenciamento de Fornecimento de 

Peças, Pneus e Serviços por intermediação em rede credenciada, acompanhamento e 

regulação de contratos com emissão de relatórios bem como geração de tabelas para 

prestação de contas aos Órgãos de Controle.  
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ITEM CÓD. 
TCE/MT 

ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE TAXA 
ADMINISTRA

TIVA 

OU PREÇO 

UNIT. 

01 218865-1 Sistema de gerenciamento eletrônico de 

combustível por meio de cartão 

magnético ou chip, Gestão de frota 

integrado com SIS/Aplic Layout 

Atual. 

Verba 01 

Gasto estimado 

para 12 meses 

42,00 

02 218865-1 Sistema de gerenciamento eletrônico 

com intermediação de combustível por 

meio de cartão magnético ou chip em 

rede de postos credenciados. 

Licença 01 

Gasto estimado 

para 12 meses 

3,50% 

03 00017231 Sistema de gerenciamento eletrônico 

com Intermediação de peças e assessórios 

em geral via Web ou cartão magnético, 

em rede credenciada. 

Licença 01 

Gasto estimado 

para 12 meses 

3,50% 

04 00017425 Sistema eletrônico com 

intermediação nos serviços de 

manutenção preventiva/corretiva em 

geral, na rede credenciada. 

Licença 01 

Gasto estimado 

para 12 meses 

3,50% 

05 251951-8 Sistema eletrônico de Rastreamento 

GPRS/GSM com identificador de 
condutor/Diário de Bordo. 

Verba 01 

Gasto estimado 
para 12 meses 

167,00 

06 00017234 Sistema eletrônico de Rastreamento com 

Tecnologia Satelital Machin To 

Machine/IOT – Satelital. 

Verba 01 

Gasto estimado 

para 12 meses 

350,00 

 

 

 

ITEM 

 

DESCRIMINAÇÃO 

 

QUANT. 

PREÇO 

UNIT OU % 

VALOR TOTAL 

 

1 

Sistema de gerenciamento eletrônico de 

combustível por meio de cartão magnético 

ou chip, Gestão de frota integrado com 

SIS/Aplic Layout Atual. 

60 

Unid. 

 

 

R$ 

42,00 

 

30.240,00 

 

1.1 

Sistema de gerenciamento eletrônico com 

intermediação de combustível por meio de 

cartão magnético ou chip em rede de 
postos credenciados. 

125.000,00 

Mensal 

 

3,50% 

52.500,00 

 

1.500.000,00 

 

1.2 

Sistema de gerenciamento eletrônico com 

Intermediação de peças, pneus e 

assessórios em geral via Web ou cartão 
magnético, em rede credenciada. 

41.666,666 

Mensal 

 

3,50% 

17.500,00 

500.000,00 

 

1.3 

Sistema eletrônico com 

intermediação nos serviços de 

manutenção preventiva/corretiva em 
geral, na rede credenciada. 

16.666,666 

 

sv 

 

3,50% 

7.000,00 

200.000,00 

 

1.4 

Sistema eletrônico de Rastreamento 

GPRS/GSM com identificador de 
condutor/Diário de Bordo. 

10 

1.670,00 
Mensal 

 

 

R$ 167,00 

20.040,00 
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1.5 Sistema eletrônico de Rastreamento com 
Tecnologia Satelital Machin To 

Machine/IOT – Satelital. 

08 
2.800,00 

Mensal 

R$ 350,00 33.600,00 

PREVISÃO DO VALOR TOTAL ANUAL R$ 2.283.880,00 

 

O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho exarado pela Prefeita 
Municipal, ficando, por conseguinte os termos contratuais, vinculados aos termos de acordo com 

a Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis de nº. 8.883/94 e 9.648/98 e condições 

estabelecidas no Processo Nº 059/2018, Inexigibilidade 014/2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
03.1 - Os serviços serão executados de forma direta em local indicado pela CONTRATANTE.  

 

3.2– O serviço será prestado por empresa especializada em sistemas informatizados de gestão, 

com utilização de software de gerenciamento via web (internet) e utilização de cartões magnéticos. 

 

3.3– A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos eletrônicos de leitura e 
gravação de dados para cartão individual microprocessador nos estabelecimentos credenciados.  

 

3.4 – A Contratada deverá oferecer software de gerenciamento de toda a atividade, via web 

(Internet), que deverá manter as seguintes funcionalidades: 

 
3.5.1 – Disponibilizar relatórios gerenciais (financeiros e operacionais) de controle das despesas 

com a manutenção e consumo de combustíveis da frota da municipalidade, com atualização 

diária. 

 

3.5.1.2 -  Envio de SMS por transação. 

 
3.5.2 – Consolidar as informações em tempo real (on line), ou seja, no momento em que elas 

ocorrerem, consubstanciando relatórios que contenham no mínimo: 

 

a) identificação do veículo (Marca/Modelo/Placa/Quilometragem); 

b) identificação do servidor (Nome/CPF/Unidade Gestora); 
c) identificação do estabelecimento; 

d) valor do serviço prestado; 

e) data e horário; 

f)  tipo de combustível; 

 

3.5.3 – Dispor de mecanismo que restrinja abastecimentos e manutenções, em parâmetros 
relacionados à quilometragem dos veículos, a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Finanças. Possibilitar também a parametrização de preços. 

 

3.5.4 – Disponibilizar recursos que possibilite bloqueio e cancelamento imediato dos cartões 

magnéticos que forem extraviados ou inutilizados. 
 

3.5.5 – Permissão de acesso através da WEB (internet), por meio de senha administrada, 

permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios sobre o encaminhamento de 

veículos às oficinas credenciadas e o acompanhamento de todo o processo para aprovação de 

orçamento e recebimento dos serviços. 

 
3.5.6 – Disponibilizar sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 

controle das despesas de manutenção da frota do CONTRATANTE. 

 

3.5.7 – Oferecer níveis hierárquicos dos servidores autorizados a operarem de acordo com a fase 

em que o processo de solicitação, análise, negociação, aprovação orçamentária, liberação para 

execução dos serviços, recebimento do serviço realizado e reintegração do veiculo à frota do 
órgão/unidade.  
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3.5.8 – O sistema de gerenciamento de dados da empresa contratada deverá, necessariamente, 

individualizar o usuário que realizou o abastecimento ou a manutenção (de acordo com a Ordem 

de Serviço gerado pelo sistema), indicando de forma detalhada a data (dd/mm/aa), hora (hh/mm), 

local, nome da oficina, quilometragem do veículo, identificação do veículo, contendo todas as 

peças e serviços pré-aprovados e negociados, e, ainda, a evolução dos créditos dos cartões e da 
conta de cada unidade administrativa/órgão. 

 

3.5.9 – Os dados deverão ser capturados individualmente ou em lote, conforme critério adotado 

pela Administração Municipal, por meio eletrônico ou magnético. 

 
3.5.10 – Todos os serviços realizados deverão ser monitorados e catalogados em sistema eletrônico 

ou magnético que faça o controle por usuário do sistema. 

 

3.5.11 – O sistema proposto deverá possuir rotina de extração de dados para disponibilizar todas 

as informações, em meio eletrônico, que a CONTRATADA detenha sobre a frota de veículos ou dos 

equipamentos do CONTRATANTE. 
 

3.5.12 – A alimentação de dados ao sistema efetuado nos pontos de manutenção e no sistema 

deverá ser realizada simultaneamente a realização do serviço, ou seja, quando um 

veículo/equipamento paralisar para manutenção, o operador do local da manutenção deverá, 

imediatamente a ela, repassar as informações relativas ao serviço para o sistema. 
 

3.5.13 – Manter Central de Atendimento para atendimento aos usuários que encontrem 

dificuldades em realizar transações nas oficinas, disponibilizando recursos para atendimento 

dentro do horário comercial. 

 

3.5.13.1 - Manter na rede, postos de serviços credenciados no perímetro urbano do 
município de São Félix do Araguaia - MT, e nas localidades indicada pela Contratante. 

    

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
3.1. Solicitar, autorizar e controlar a prestação dos serviços e o fornecimento dos materiais, 
assegurando-se de sua regularidade, mediante utilização do sistema de gerenciamento 
informatizado disponibilizado pela CONTRATADA e de outros meios de acompanhamento e 
controle internos; 

 
3.2. Solicitar à CONTRATADA o credenciamento de novos fornecedores, em substituição 
àqueles cujos serviços, materiais e preços oferecidos sejam considerados inadequados aos 
interesses da CONTRATANTE; 

 

3.3. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 

 
3.4. Fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações 
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

 
3.5. Fiscalizar a prestação de serviços e materiais fornecidos, devendo efetuar anotações, 
atesto de serviços, recebimento de materiais, bem como registros de todas as ocorrências, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA se obriga a: 

 
4.1. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores 
de peças e pneus e transporte de suspensão por guinchamento para remoções e socorro 
mecânico, sempre que houver interesse da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT; 
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4.2. Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente insta- lada nos veículos da 
frota da CONTRATANTE, e que a rede credenciada devolva a CONTRATANTE todas as peças 
substituídas, 

 
4.3. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONETRATANTE, por 
dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 
qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada; 

 
4.4 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
licitatório; 

 
4.5 Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuição de 
peças credenciados forneçam peças, acessórios, componentes e outros materiais de uso 
automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou 
montadora dos veículos, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, definidas pelas 
seguintes características e procedências: 

 
4.6 Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do 
fabricante ou montadora do veículo e constante de seu catálogo, ou; 

 
4.7 Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos 
padrões e níveis d qualidade por esta exigidos, recomendados oi indicados e constantes de seu 
catálogo, ou; 

 
4.8 De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 
recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de seu 
catálogo, sob solicitação ou autorização formal da CONTRATANTE, caso demonstrada a 
impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores. 
 

4.9 Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 

 
4.10 Relatar à CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestação 
dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às 
reclamações e solicitações; 

 
4.11 Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total 
compatibilidade com os sistemas operacionais da CONTRATANTE, para permitir a importação 
de dados. 

 
4.12 Fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e 
consolidação de dados, em língua portuguesa, para a Prefeitura Municipal de São Félix do 
Araguaia – MT. 
 
4.13 Responsabilizar-se pela empresa subcontratada, indicada em sua proposta de preços 
para a execução dos serviços de instalação dos softwares, se for o caso. 

 
4.14 Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro sistema de 
gestão, de forma que impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados pelo 
CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todas as manutenções, veículos e condutores; 
 
4.15 Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela CONTRATANTE. 

 
4.16 O sistema deverá efetuar eletronicamente o registro e o tratamento das informações de 
consumo e manutenção de serviços listados no subitem 3.0 do Termo de Referência, através do 
uso de equipamentos especializados de leitura e gravação instalados na rede credenciada; 

4.17 O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os 
controles previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, ou por qualquer outro 
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motivo, ficando todos os dados da transação registrados no sistema; 

 
4.18 O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após a digitação de uma 
senha válida do usuário; 

 
4.19 Caso haja perda ou extravio o bloqueio do uso do cartão deverá ser imediato, via 
internet, a partir de cada base operacional ou pela central de atendimento telefônico; 

 

4.20 Deverá ser possível a troca periódica ou a validação de senha pessoal; 

 
4.21 O cancelamento do cartão somente poderá ser feito pela unidade responsável pelo 
gerenciamento dos serviços da CONTRATANTE; 

 
4.22 O uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado pela base 
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão 
suportadas pela CONTRATADA; 

 
4.23 A CONTRATADA deverá não será responsável por nenhum reembolso de valor 
decorrente do uso de cartão perdido, furtado ou roubado que não for bloqueado pela 
CONTRATANTE; 

 
4.24 A CONTRATADA deverá disponibilizar cartões eletrônicos individuais para identificação 
dos veículos e realização da manutenção na rede credenciada, sem nenhum ônus à 
CONTRATANTE; 

 
4.25 Os cartões eletrônicos deverão ser substituídos deverão ser substituídos pela 
CONTRATADA, individualmente, sem ônus adicional à CONTRATANTE, quando ocorrer o 
desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do cartão eletrônico. 

 
4.26 Facultar ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às 
informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes 
aos serviços prestados, discriminados com os respectivos custos. 
 

4.27 Fornecer assistência técnica permanente para o sistema. 

 
4.28 Treinar e capacitar os servidores indicados pela CONTRATADA a utilizar todos os 
recursos do sistema, assumindo os custos decorrentes. 

 
4.29 Proporcionar à CONTRATANTE, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os 
dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado. 

 
30. Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros 
automotivos, concessionárias, distribuidores de peças e pneus, empresas especializados em 
transporte por guinchamento e postos de serviço credenciados e integrados ao sistema 
eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS. 

 
5.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores totais dos materiais e serviços 
utilizados na manutenção dos veículos, acrescidos do percentual de 3,50% (por cento) a título 
de taxa de administração. 

 
5.2 Incluídos na Taxa de Administração acima estão todos os impostos, taxas, encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, bem como outras 
despesas e custos diretos e indiretos, que correrão por conta da CONTRATADA. 

 
5.3 O pagamento referente ao objeto da licitação será efetuado pela CONTRATANTE, em 
moeda corrente, através de Ordem Bancária, até o 10º (décimo) dia seguinte ao da entrega 
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e aceitação definitiva do objeto constante da Nota de Empenho, à vista dos documentos de 
cobrança e liquidação; 

 
5.4 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendências de 
liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, bem 
como, de qualquer exigência pendente com relação às obrigações elencadas no item 4 deste 
contrato. 
 
5.4 Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados à 
CONTRATADA, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto deste Termo de Referência, 
com exceção das empresas optantes pelo SIMPLES. 

 
5.5 A Nota Fiscal dos serviços deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 
comprovações: 
 

1.Certidão Conjunta expedida pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 2.Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

3.certidão Negativa de Débitos do INSS. 

 
5.6 – As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste Edital serão pagas com 
recursos oriundos do próprio do Município, tendo como fonte de receita o orçamento do 
exercício de 2018, consignados em dotação orçamentária própria: 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

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 (25) 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: (29) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 70.000,00 

 

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade: 05 – Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE. 

Projeto Atividade: 1.023 – Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto. 

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 10.000,00 

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

Unidade: 01 – Coordenadoria de Administração e Planejamento. 

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

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Valor: R$ 10.000,00 

 

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: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 
Elementos de despesas:3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 350.000,00 

 

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

Unidade: 01 – Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos. 
Projeto Atividade: 2.094 – Manutenção e Encargos da Sec. De Obras. 

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas:3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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Valor: R$ 350.000,00 

 

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

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

Projeto Atividade: 2.095 – Manutenção e Encargos da Sec. De Obras. 

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 
Elementos de despesas:3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 350.000,00 

 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde. 

Unidade: 01 – Gabinete do Secretario. 
Projeto Atividade: 2.047 – Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario. 

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 250.000,00 

 

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: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Valor: R$ 10.000,00 

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

Unidade: 01 – Gabinete de Secretario. 

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

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 10.000,00 
 

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 – Material de Consumo. 
Valor: R$ 60.000,00 

 

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

Unidade: 03 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – FUNDEB 40%. 

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

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 
Elementos de despesas:3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 100.000,00 

 

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 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 100.000,00 

 

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura. 
Unidade: 04 – Departamento de Educação. 

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

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 10.000,00 

 
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. 
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Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas:3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 10.000,00 

 

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 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 10.000,00 

 
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 – Material de Consumo. 

Elementos de despesas: (29) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 40.000,00 

 
5.7 - Todos os custos, impostos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o preço dos 
serviços ora contratados estão inclusos no valor definido nesta Cláusula, inclusive taxas, mão-
de-obra, encargos sociais e fiscais, deslocamento de seus técnicos em serviço, despesas 
administrativas e seguro. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 
6.1 O prazo de vigência do presente Contrato será até 14 de agosto de 2019, contados a partir 
da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado, em conformidade com o inciso II, do 
Artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO 

 
7.1 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94, 
será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue 
diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a 
regularização no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
7.1.1 A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do 
Contrato, sem prejuízo de outras sanções, bem como, no caso de pagamento de mensalidade, a 
suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até a sua normalização; 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA FONTE DE RECURSO 

 
8.1 – Os recursos financeiros necessários a este instrumento contratual serão oriundos de 
Recursos Ordinários diretamente arrecadados, ou Transferidos, da Prefeitura de SÃO FÉLIX 
DO ARAGUAIA - MT. 

 

CLÁUSULA NONA: DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA: 
 

9.1 – O preço convencionado na Cláusula Sexta será pago após liquidação da despesa, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal Discriminativa atestada pelo Setor Financeiro da 
Prefeitura, e Nota de Empenho, até o quinto dia útil do mês subsequente àquele a que se 
referirem os serviços constantes da cláusula Segunda, podendo, entretanto ser antecipado, 
desde que o pagamento seja mediante autorização de crédito em conta corrente da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DECIMA: DA RESCISÃO: 

 
10.1 - O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará 
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automaticamente em quebra de contrato, levando à sua rescisão. 
 
10.2 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

 

10.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 

 

10.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas Cláusulas, por qualquer uma das partes; 

 
10.2.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 
escrito com 30 (Trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 

 
10.3 - No caso do não cumprimento de qualquer das Cláusulas deste contrato, a parte que se 
sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito 
com a antecedência definida no sub tem anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES: 

 

11.1 - Fica a CONTRATADA obrigada ao pagamento de multa nos casos de: 

 
11.1.1 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente, atraso 
na emissão dos relatórios mensais, correspondendo à 1 % (um por cento), calculada sobre o 
montante  a ser pago mensalmente à CONTRATADA. 

 
11.1.2 - Inexecução total ou parcial dos serviços, justificada ou não, correspondente a 10% 
(dois por cento), calculada sobre o montante já pago mensalmente à CONTRATADA. 

 
11.1.2.1 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub item anterior ,a 
CONTRATANTE fica desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente 
do pagamento da multa pela CONTRATADA. 

 
11.2 – A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto 
durar o vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções: 

 
11.2.1 – advertência; 

 

11.2.2 – suspensão temporária do direito de participar de licitação; 

 

11.2.3 – impedimento de contratar com a administração; 

 

11.2.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 
12.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo.  
12.2 – O presente Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas nos casos 
previsto no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO: 

 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado nos meios oficiais da Prefeitura Municipal e por afixação 
em local de costume, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: DA APROVAÇÃO E DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DA 

FISCALIZAÇÃO: 

 
14.1 O presente Contrato terá validade depois de aprovado pelos setores competentes da 
CONTRATANTE e da CONTRATADA. 
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14.2 Aplicam-se subsidiariamente ao Presente Contrato, as fundamentações legais da Lei 
8.666/93, atualizada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. 

 

14.3 Este contrato é  proveniente  de  Processo  Licitatório  na  modalidade  Inexigibilidade  
nº,014/2018 de 10 de agosto de 2018. 
 

14.4 A fiscalização da execução da aquisição dos equipamentos será exercida pelo servidor 
credenciado, Sr. MAURICIO ROGERIO ALVES BERTO, nomeado mediante portaria Municipal, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do 
objeto que venha a ser determinado pelo FORNECEDOR, o seu exclusivo juízo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO: 

 
15.1 Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente o Foro da Comarca de 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
16.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva  de acordo entre elas celebrado. 

 
E, por estarem justas e acordadas e de comum acordo com as Cláusulas e Condições aqui 
pactuadas, as partes firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma para um 
só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

                        SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT/ 14 de agosto de 2018 

 

 

 
______________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 

Contratante 

 
 

 

 

 

______________________________ 
Saga Comércio Serviço Tecnologia e Informática Ltda 

CNPJ: 05.870.713/0001-20 

Nome Representante: Eleide Maria Correa 

Contratada 

 

 
 

 


