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PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2019 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONTRATO nº 016/2019 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 016/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT E A EMPRESA : L.R.DA SILVA 

BERNARDI - ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 
 
 
 

O Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa à Avenida Araguaia, n. 248, Centro, CEP: 78670-000, devidamente inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n. 03.918.869/0001-08, 
neste ato representado, na forma da lei, pela JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal, brasileira, 
casada, Advogada, residente e domiciliado nesta cidade de São Félix do Araguaia – MT, portadora do 
CPF n. º 049.351.084-28 e da Carteira de Identidade n.º 53.204.353-4 SSP/SP, doravante denominado, 

simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa L.R.DA SILVA BERNADI - ME, devidamente inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n. 12.015.532/0001-81, 
estabelecida à Rua Men de Sá, n. 52 Jardim Imperial em Alta Floresta – MT CEP 78580-000, 
representado neste ato pelo seu Diretor LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI, brasileiro, portador da 
Cédula de Identidade – Registro Geral № 00119389-9 SSP/MS e inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
do Ministério da Fazenda sob o n. 955.898.721-20,chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório n. 002/2019 de 31/01/2019, realizado na 
modalidade de Pregão Presencial n. 002/2019, com abertura em 19 de fevereiro de 2019, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente instrumento é a “Contratação de Empresa para Prestação” de Serviços Técnicos 
Especializados de Assessoria e Consultoria aplicada ao Setor Público, acompanhamento e orientação nas 
áreas Financeira, Orçamentária, Contábil, Patrimonial, Planejamento e Administrativa aos servidores e 
responsáveis pela administração pública da entidade, de forma a atender as normas legais que regem a 
matéria, indispensáveis ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos 
públicos, compreendendo 
 

✓ Acompanhamento da execução Orçamentaria, Financeira, Contábil, Patrimonial e Planejamento 
do Município; 

✓ Verificação e Acompanhamento quanto a formalização dos processos de despesas realizadas no 
período, empenhos, liquidação e pagamentos, além dos documentos exigidos pela Lei Federal 
4.320/64, bem como a compatibilidade com a Lei Orçamentária vigente; 

✓ Acompanhamento da arrecadação e gastos do município sob o prisma orçamentário; 
✓ Acompanhamento dos Créditos Adicionais (Suplementares, Especiais e Extraordinários) e 

Triagem das leis autorizativas (análise textual e lógica); 
✓ Verificação dos pagamentos e inscrições das despesas de Exercícios Anteriores “ Restos a 

Pagar”; 
✓ Apoio e orientação quanto a Elaboração da Lei orçamentaria Anual – LOA e Lei de Diretrizes 

Orçamentária, assim como possíveis alterações. 
✓ Acompanhamento e Auxilio quanto aos encerramentos dos exercícios, Balanços Anuais; 
✓ Acompanhamento e Auxilio quanto aos encerramentos Mensais, Balancetes; 
✓ Acompanhamento e verificação das Conciliações Bancarias do período; 
✓ Acompanhamento do cumprimento dos Limites Constitucionais e da Lei de Responsabilidade 

Fiscal: 
a) Aplicações em Saúde (15%) (EC n.º 29/00) acompanhamento mensal, cálculo do percentual, 

medidas corretivas; 
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b) Aplicação em Educação (25%) (Art. 212 da CF) acompanhamento mensal, cálculo do 
percentual, medidas corretivas; 

c) Gastos com Pessoal (54%) (Art. 19 e 20 da LC n.º 101/00), acompanhamento mensal, cálculo 
do percentual, medidas corretivas; 

d) Gastos do FUNDEB (Lei n.º 9.424/96), mensuração dos gastos com Magistério, 
acompanhamento mensal, cálculo do percentual, medidas corretivas; 

e) Acompanhamento de repasse para a Câmara Municipal e Disponibilidade Financeira (LC 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal/Constituição Federal) Atendimento aos limites 
impostos pela legislação/ Medidas Corretivas. 

✓ Auxilio e acompanhamento das Audiências Públicas Municipais, LOA, LDO, PPA e Metas Fiscais; 
✓ Acompanhamento dos Processos Licitatórios perante a Lei geral de Licitações 8.666/93 e Lei 

10.520/2002, conforme detalhamento no Termo de Referência. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1 O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. 
2.2 Os serviços serão prestados de forma continuada durante a vigência do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO 

DO PREÇO. 
3.1 O valor global fixado para o presente contrato é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)que será 

pago em parcelas mensais de R$ 7.000,00(sete mil reais). 
3.2 O pagamento relativo ao objeto deste contrato será efetuado mensalmente até 15 dias de cada mês 
subsequente à prestação do serviço, mediante apresentação da nota fiscal dos serviços realizados. 
3.3 O preço contratado será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 
3.4 Na ocorrência de situação prevista no item anterior, o valor deste contrato será reajustado com base 
no índice IGP/M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na falta deste, pelo índice legalmente 
permitido à época, acumulado no período dos últimos 12 (doze) meses, de acordo com a Lei nº 9.069/95 e 
suas atualizações. 
3.5 Caso ocorram alterações na legislação que rege a política econômica do país, o valor deste contrato 
será reajustado mediante aplicação de índices oficiais, independente do estabelecido no item anterior. 
3.6 No caso de eventuais atrasos, o valor das parcelas inadimplentes será acrescido de atualização 
monetária pelo IGP-M/FGV, multa fracionada em 0,33% (trinta e três décimos) ao dia, com teto de 2% 
(dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, a contar da data do 
inadimplemento de cada parcela. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
4.1 O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses. 
4.2 O prazo de início da execução dos serviços é contado a partir da assinatura da ordem de serviço. 
4.3 O prazo de conclusão da prestação dos serviços se dará em 20/02/2020, sendo desta forma 
encerrado o contrato. 
4.4 As observações sobre o recebimento dos serviços deverão ser efetuadas até 5 (cinco) dias da sua 
entrega. 
4.5 O presente contrato poderá ser prorrogado conforme preceitua o artigo 57 da Lei nº 8.666/93, 
lavrando-se o competente termo de aditamento. 
4.5.1 O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse por parte 
da contratante nos termos do item 4.5 dentro da validade do contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS 
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no Orçamento 
Anual do Exercício de 2019 na seguinte rubrica orçamentária: 
 
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Unidade: 01-Coordenadoria de Adm e Planejamento 
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Projeto Atividade 2.028-Manutenção e Encargos c/ Coord.Adm e Planejamento 
Despesa: 96– 33.90.35-Serviços de Consultoria 
 
Órgão: 011-Secretaria de Finanças 
Unidade: 01-Gabinete do Secretario 
Projeto Atividade 2.030-Manutenção e Encargos c/ Secretaria de Finanças 
Despesa: 689– 33.90.35-Serviços de Consultoria 
 
5.2 Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de dotação orçamentária 
prevista no Orçamento Anual do ano subsequente. 
 
5.3. As despesas serão cobertas com recursos próprios e correrão por conta da rubrica orçamentária 
citada no item 5.1. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o objeto 
contratado dentro das especificações. 
6.1.2 Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n. 8.666/93;  
6.1.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste instrumento. 
6.1.4 Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou escritas sobre a sua 
execução podendo impugnar os serviços que considerar insatisfatório, solicitando nova execução os quais 
deverão ser feitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta da contratada; 
6.1.5  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações deste Edital. 
6.1.6 Notificar, por escrito, a contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação 
dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
6.1.7 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos 
na Lei n. 8.666/93; 
6.1.8 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
6.1.9 Enviar à Contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços; 
6.1.10 Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos 
da Lei nº 8.666/93; 
6.1.11 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n. 8.666/93; 
6.1.12 Permitir a subcontratação de partes dos serviços, desde que seja solicitada pela contratada e que 
haja conveniência para a contratante. 
6.1.13 Formular suas consultas por escrito e enviá-las por e-mail ao endereço eletrônico a ser 
disponibilizado pela empresa, para a execução dos serviços de consultoria.  
6.1.14 Responsabilizar-se pela tomada de providências em relação às sugestões, recomendações e 
orientações emitidas pelos consultores da contratada nos relatórios de visitas técnicas, nos pareceres 
técnicos e atendimentos via telefone ou comunicação virtual instantânea, sob pena de arcar com o ônus 
de possíveis elaborações de justificativas em virtude de apontamentos que possam ser feitos pelo 
TCE/MT ou outros órgãos fiscalizadores; 
6.1.15 Disponibilizar, durante as visitas técnicas, o servidor responsável por cada um dos setores 
visitados, para atendimento exclusivo dos consultores, visando o fornecimento de informações e 
documentos sobre os atos praticados pela Administração. 
6.1.16 Indicar um servidor responsável pelo fornecimento de documentos e apuração de informações para 
busca de subsídios para auxílio na elaboração de justificativas para defesa referente aos apontamentos do 
TCE/MT e de outros órgãos fiscalizadores do município, sob pena de a contratada não se responsabilizar 
por itens não justificados que vierem prejudicar a defesa do gestor, ou justificados insuficientemente por 
falta de informações e documentos; 

mailto:pregaosfa@outlook.com


 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000EMAIL:pregaosfa@outlook.com  - 

FONES (66) 3522-1606 Página 4 
 

6.1.17 Remeter à contratada os relatórios dos apontamentos dos órgãos fiscalizadores, principalmente do 
TCE/MT, que exigem defesas ou manifestação, dentro de 24 horas do seu recebimento, sob pena de 
inviabilizar ou prejudicar a prestação de auxílio na elaboração de justificativas; 
6.1.18 Responsabilizar-se pelos atos praticados pela gestão de forma isolada e/ou de caráter omissivo, 
que contrariem as orientações dadas pelos consultores da contratada. 
6.1.19 Custear as impressões de pareceres, orientações e demais documentos que ultrapassarem limite 
estabelecido como obrigação da contratada.  
 
6.2 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
6.2.1 À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços contratados no 
caso de descumprimento do pagamento das parcelas acima de 90 dias conforme dispõe a art. 78 inciso 
XV da Lei n. 8.666/93. 
6.2.2 Executar os serviços contratados dentro das normas legais, sob as penas da Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
6.2.3 Executar todos os serviços objeto deste contrato dentro do prazo estipulado ou solicitado pela 
contratante, sob as penas da Lei n. 8.666/93; 
6.2.4 Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos para recebimento de orientação e 
materiais e equipamentos condizentes com a execução dos serviços, objetivando um desenvolvimento 
mais racional e mais eficiente das atividades objeto deste contrato; 
6.2.5 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista ou 
previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal eventualmente contratado 
para a execução dos serviços do objeto do presente contrato; 
6.2.6 Atender a todas as exigências deste contrato e executar todas as solicitações de serviços 
assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 
6.2.7 Tratar com confidencialidade todas as informações e dados técnicos, administrativos e financeiros 
contidos nos documentos da Contratante, guardando sigilo perante terceiros; 
6.2.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato observado às disposições do art. 65 da Lei n. 8.666/93; 
6.2.9 Emitir a Nota Fiscal da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos 
impostos quando exigido pela Contratante. 
6.2.10 Disponibilizar, gratuitamente, os documentos resultantes dos trabalhos executados nas suas 
instalações em meio magnético (CD ou DVD). 
6.2.11 Disponibilizar os documentos resultantes dos trabalhos executados nas suas instalações em 
impresso em papel tipo A4 até o limite máximo de 15 (quinze) folhas por parecer, ficando a cargo da 
contratante o custeio das impressões que superarem este limite. 
6.2.12 Desobrigar-se da expedição de orientação e pareceres ou qualquer outra atividade não compatível 
com o objeto do presente contrato; 
6.2.13 Apresentar ao titular da contratante os relatórios das visitas técnicas realizadas na instituição, 
apontando alternativas para solucionar as pendências por ventura encontradas; 
6.2.14 Não medir esforços para analisar os relatórios de apontamentos dos órgãos fiscalizadores, 
principalmente do TCE/MT, sobre irregularidades ou impropriedades por eles constatadas, buscando 
prestar auxílio na elaboração das defesas e justificativas dentro do prazo legal. 
6.2.15 Ser remunerada pelas horas técnicas dedicadas pelos consultores no caso de elaboração de 
justificativas de itens cujas orientações de saneamento dadas pela contratada não forem cumpridas; 
6.2.16 Eximir-se da responsabilidade pelos atos omissos e aqueles praticados pelo gestor em dissonância 
com as orientações passadas pelos consultores; 
6.2.17 Desobrigar-se da elaboração de pareceres técnicos das áreas não envolvidas no objeto do contrato; 
6.2.18 Responsabilizar-se pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação dos seus 
consultores quando da realização das visitas técnicas na sede da contratante, no limite de viagens 
estabelecidas no contrato. 
6.2.19 Encaminhar as respostas ao e-mail solicitante em, no máximo 48 (quarenta e oito) horas úteis, salvo 
as questões mais complexas, que demandem maior reflexão por parte dos consultores e/ou quando surja 
a necessidade da futura contratada entrar em contato com o cliente para entender melhor o 
questionamento. 
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6.2.20 Receber consultas por telefone ou sistema de comunicação virtual diretamente na sua Central de 
Atendimento onde o consulente (setores da administração) abrirá solicitação junto ao Departamento de 
Consultoria para o atendimento direto por um consultor especializado no assunto, pronto para auxiliá-lo a 
resolver suas dúvidas, problemas e situações práticas. 
6.2.21 Disponibilizar para a Contratante acesso ao banco de dados online de suas consultas respondidas, 
tudo organizado para facilitar seu dia-a-dia de trabalho. 
6.2.22 Desenvolver trabalhosjunto à Contratante, especificamente, na emissão de pareceres escritos e 
consultas telefônicas sobre os aspectos legais feitas pelas unidades administrativas que tenham 
proposições que importem aumento ou diminuição de receita ou da despesa pública, quanto à sua 
compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 
Anual do Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, e demais assuntos abrangidos pelos serviços a 
serem prestados. 
6.2.23 Analisar preventivamente documentos administrativos e orientação técnica “in loco”, por telefone, 
fax e internet nas áreas de Compras, Licitações e Contratos Administrativos; 
6.2.24 Prestar orientação na Gestão de Recursos Humanos envolvendo os contratos temporários de 
pessoal; 
6.2.25 Prestar orientação na Gestão de Controle de Estoque; 
6.2.26 Prestar orientação na Gestão de Controle Patrimonial; 
6.2.27 Prestar orientação na formalização de procedimentos licitatórios de serviços em todas as 
modalidades; 
6.2.28 Prestar orientação na formalização de contratos administrativos; 
6.2.29 Prestar orientação na gestão de pessoal, em diversas áreas de complexidade; 
6.2.30 Prestar orientação nos procedimentos e formulação de atos administrativos diversos; 
6.2.31 Analisar preventivamente prestar orientação técnica na forma dos itens anteriores nos documentos 
contábeis e financeiros; 
6.2.32 Prestar orientação no acompanhamento da Execução Orçamentária Anual; 
6.2.33 Prestar orientação na elaboração das peças de planejamento (PPA, LDO e LOA); 
6.2.34 Prestar orientação quanto ao registro de receitas orçamentárias e extra orçamentárias; 
6.2.35 Prestar orientação quanto a procedimentos de registros contábeis diversos, atribuídos às 
peculiaridades de ocorrência, conforme solicitado pela contratante; 
6.2.36 Prestar orientação na abertura e encerramento do exercício civil; 
6.2.37 Elaborar e orientar a emissão de pareceres técnicos sobre licitações e projetos de leis; 
6.2.38 Realizar três visitas anuais in loco, com duração mínima de 24 horas técnicas cada visita durante a 
vigência do contrato; 
6.2.39 Receber da Contratante o ressarcimento das despesas das visitas realizadas além das estipuladas 
neste contrato, entre estas o transporte, alimentação, hospedagem e horas técnicas dos consultores; 
6.2.40 Orientar na elaboração de defesas, recursos e representação interna junto ao TCE/MT, desde que a 
Contratante forneça expressa e materialmente, em tempo hábil, todas as informações e documentos 
necessários ao desenvolvimento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
 
7.1 As penalidades contratuais aplicáveis às partes, conforme o caso, são: 
a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas; 
c) Declaração de inidoneidade e; 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n. 8.666, de 21/06/93 e 

alterações posteriores. 
 

7.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, 
quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas e, quando 
forem consideradas faltas leves; 
7.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução dos serviços 

solicitados; 

mailto:pregaosfa@outlook.com


 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000EMAIL:pregaosfa@outlook.com  - 

FONES (66) 3522-1606 Página 6 
 

b) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do 
contrato nos casos considerados faltas leves; 

c) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos casos 
previstos em lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa; 

d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o cliente por prazo 
não superior a dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do infrator perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

7.4 De qualquer sanção imposta a contratada poderá oferecer recurso à contratante, devidamente 
fundamentado, no prazo máximo de cinco dias úteis contados da intimação do ato; 
7.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas 
cumulativamente; 
7.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.3 poderá ser descontada de imediato sobre o pagamento das 
parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último 
pagamento; 
7.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 
8.1 A rescisão do presente contrato poderá ocorrer numa das formas abaixo, devendo a parte que 
desejar rescindi-lo comunicar à outra com antecedência de mínima de 30 (trinta) dias: 
a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência técnica ou administrativa para a contratante. 
b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII, 

XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. 8.666/93; 
c) Judicial – nos termos da legislação processual; 
8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei n. 8.666/93, com as devidas 
justificativas conforme a seguir: 
9.2 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei; 
9.3 Por acordo das partes: 
a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação dos serviços; 

b) Quando necessário se promover a manutenção do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato; 
c) Outros casos previstos na Lei n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
10.1 O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório realizado na 
modalidade de Pregão Presencial nº 002/2019 e seus respectivos anexos, bem como à proposta de 
preços vencedora, que faz parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS 
OMISSOS 
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11.1 Aplica-se a Lei n. 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, com suas alterações posteriores e o Código Civil 
Brasileiro ao presente contrato, em especial aos casos omissos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 

 
12.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na 
assinatura do presente instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT com recusa expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. 

 
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 

(três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e 
civilmente capazes. 

 
 

São Félix do Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

Contratante 

L.R.DA SILVA BERNADI - ME, CNPJ 
12.015.532/0001-81 

Diretor Sr. LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI  
CPF955.898.721-20. 

Contratada 

 
 
Testemunhas 
 
______________ 
Nome 
RG 
CPF 

_________________ 
Nome 
RG 
CPF 
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