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                        CONTRATO Nº 021/2020 

 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

O Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, por meio da Prefeitura 
Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Araguaia, nº 
248, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 03.918.869/0001-08, representado neste 
ato 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, residente e domiciliada 
nesta, nesta cidade de São Félix do Araguaia - MT, neste ato denominado CONTRATANTE e de 
outro lado a empresa JABES ANTONIO DA SILVA - ME,CNPJ: 20.402.177/0001-21,com sede 
administrativa na AVENIDA MANOEL CONTADOR, 18 - SOL NASCENTE, Alto Boa Vista - MT, 
CEP: 78670-000, representada pelo Sr. ISRAEL BARBOSA DA SILVA, portador do CPF sob o nº 
965.473.081-20 e RG nº 14722542 SSP/MT, e-mail: internet.bosvista@gmail.com denominada 
CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, resultado do PREGAO PRESENCIAL Nº 
006/2020, na quantidade estimada, de acordo com a classificação por ela alcançada POR ITEM, 
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes neste contrato, 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações em 
conformidade com as disposições a seguir. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em disponibilização de link 
dedicado 50mbps a Internet banda larga via rádio 24h por dia para pontos nos Distritos do 
Município de São Félix do Araguaia - MT– MT e disponibilização de sinal de Internet link dedicado 
a internet de fibra óptica 350mbps 24h por dia, para pontos no perímetro urbano Município e 
Distrito do Espigão do Leste para ser utilizado nas unidades governamentais do Município de São 
Félix do Araguaia - MT, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital Pregão 006/2020 
vinculado a este termo de contrato. 

ITE

M 

CODIGO 

DESCRIÇÃO 

UNID. 

QTDE 

VALOR VALOR 

TCE MT MED UNIT. TOTAL 

  

SERVICO DE ACESSO E UTILIZACAO 

-     

01 

0002465 

UF 1092 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO MÊS 12 2.500,00 30.000,00 

  

DE LINK DEDICADO A INTERNET, 

VIA     

  RADIO DE 50MBPS     

       
     

 
 

ITE
M 

CODIGO 
DESCRIÇÃO 

UNID. 
QTDE 

VALOR VALOR 
TCE MT MED UNIT. TOTAL 

  
SERVICO DE ACESSO E UTILIZACAO 
-     

02 

00034310 

UF 1092 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO MÊS 12 27.100,00 325.200,00 

  

DE LINK DEDICADO A INTERNET, 

LINK     

  DE FIBRA OPTICA, 350MBPS.     

       

     

 

mailto:internet.bosvista@gmail.com
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2 - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO DA VIGÊNCIA 

 

2.1. O prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

 

2.2. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade deste 
contrato, o município de São Félix do Araguaia – MT, não será obrigado a efetuar a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio dos serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar 
para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 

3 – DO ACOMPANHAMENTO DO PRESENTE CONTRATO 

 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, 
através da Secretaria Municipal de Administração, no seu aspecto operacional e à Coordenação 
Jurídica de Licitações, nas questões legais.  

 

4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

 

4.1 Os itens, as especificações, unidades, as quantidades, e os preços unitários estão registrados 
neste contrato, encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 
DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA  

ITEM 

COD TCE-MT UN 

UF/MT 
1042 

LOCALIZAÇÃO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

VELOCIDADE MINIMA 
(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS 

 

LINK 10 MEGA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

10 

02 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA PSF 01 10 

03 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA PSF 02 10 

04 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA FARMACIA BASICA 10 

05 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA VIGILANCIA SANITARIA 10 

06 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CENTRO DE REABILITAÇÃO 10 

07 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CAPS 10 

08 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA LABORATORIO 10 

09 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

10 

10 TCEMT0000313 MÊS 
 

LINK 10 MEGAPSF RURAL 10 

11 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGAPSF 04 ESPIGÃO 10 

ITEM 

 MÊS LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 00011995 MÊS LINK 70 MEGA DEDICADO PASSO MUNICIPAL 70 

ITEM 

 MÊS LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS 

10 

ITEM 
 MÊS LOCALIZAÇÃO 

DAE 
VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO – DAE 

10 

ITEM 
 MÊS LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

10 

02 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA ESCOLA CENTRO 10 

03 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CRECHE DETRAN 10 

04 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CRECHE NOVA 10 

05 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CRECHE AEROPORTO 10 

      06 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA ESCOLA ESPIGÃO 10 
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ITEM 

 MÊS LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA DE ESPORTES  

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA SEC MUNICIPAL DE ESPORTES 10 

ITEM 
 MÊS LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA BOLSA FAMILIA 10 

02 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CASA DO IDOSO 10 

03 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CREAS 10 

04 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CONSELHO TUTELAR 10 

05 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA CRECHE AEROPORTO 10 

ITEM 

 MÊS  

LOCALIZAÇÃO 
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. 

 
VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA SEC MUNICIPAL DE ESPORTES 10 

ITEM 
 MÊS LOCALIZAÇÃO 

SUBPREFEITURA ESPIGAO DO LESTE 
VELOCIDADE MINIMA 

(MBPS)POR LOCAL 

01 TCEMT0000313 MÊS LINK 10 MEGA SUBPREFEITURA ESPIGAO DO 
LESTE 

10 

    350(MBPS) 

 
Valor Total R$ R$ 325.200,00(trezentos e vinte e cinco mil e duzentos reais). 
DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET POR VIA RADIO 

ITEM 

 UN 

UF/MT 

1042 LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA DE SAUDE 

VELOCIDADE 

MINIMA 

(MBPS)POR 

LOCAL 

01 00015990 MÊS LINK 10 MEGA PSF PONTINOPLIS 10 

ITEM 

 MÊS 

LOCALIZAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

VELOCIDADE 

MINIMA 

(MBPS)POR 

LOCAL 

01 00015990 MÊS LINK 10 MEGA ESCOLA CHAPADINHA 10 

02 00015990 MÊS LINK 10 MEGA ESCOLA SERRA DOS MAGALHAES 10 

03 00015990 MÊS LINK 10 MEGA ESCOLA PONTINÓPOLIS 10 

04 00015990 MÊS LINK 10 MEGA ESCOLA CARNAÚBA 10 

    50(MBPS) 

 
Valor Total R$ R$ 30.000,00(trinta mil reais) 

 
4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas 
seguintes hipóteses: 

 

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, 
na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, 
nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; 

 

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, 
ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 

 

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou 
preço de mercado; 

 

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado 
(tributos, seguros, encargos sociais, etc.). 

 

5 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação formal, para assinatura do presente contrato, sob pena de multa de 2% (dois por 
cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.  
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5.2. Retirar a Nota de Empenho/Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento 
da convocação formal.  
 

5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será aplicada à 
regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na 
Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 

 

5.5. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de São Félix do Araguaia – MT se 
reserva no direito de convocar outra licitante observada à ordem de classificação, para assinar o 
contrato, sendo este o novo contratado. 

 

5.6. No Termo de Contrato constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no 

edital. 

 

5.7. A minuta de contrato, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site do 
Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, no mesmo link onde é retirado o edital. 

 

5.8. É vedados reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da do Termo 
de Contrato. 

 

5.8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato, 
admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 
determinado.  
5.8.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de 
decorrido 12 (doze) meses da vigência do referido contrato, por provocação dos Órgãos/ 
Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste 
pleiteado. 

 

5.9. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do contrato. 

 

5.10. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o município de São 
Félix do Araguaia – MT solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

 

5.11. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a secretaria municipal de Administração 
poderá rescindir este contrato e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º 
(primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão deste contrato 

e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

 

5.12. Serão considerados compatíveis com os preços de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa 
de preços. 

 

5.13. O contrato poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações: 

 

5.13.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e 
do Contrato firmado;  
5.13.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de 
Empenho decorrente deste pregão, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, 
do art. 78 da Lei 8.666/93;  
5.13.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 
deste Contrato; 
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5.13.4. Os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
5.13.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado. 

 

5.14. Ocorrendo cancelamento do preço contratados, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo do Contrato Firmado. 

 

5.15. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 
da última publicação. 

 

5.16. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do contrato poderá não ser aceita pelo 
Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital. 

 

5.17. Havendo o cancelamento do contrato, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 
relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e 
assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 

 

5.18. Caso o município de São Félix do Araguaia – MT não se utilize da prerrogativa de cancelar o 
contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

5.19. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo ao contrato. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
6.1. Após a homologação da licitação, comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do 
instrumento contratual/Ordem de Fornecimento, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao 
dia, sobre o valor contratado; 

 

6.2. Cumprir a vigência do contrato que será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 
publicação; 

 

6.3. Os serviços deverão ser realizados nas localidades descritas pelas secretarias solicitadas e 
conforme disposto nos anexos constantes no presente edital.  

6.3.1 Os serviços contratados através deste Pregão deverão ser prestados nos locais indicados 
no prazo máximo de até 30 dias úteis, após solicitação, pedido ou autorização expedida pela 
Secretaria de Administração para colocar em funcionamento os serviços contratados. 

 

6.4. A empresa contratada deverá fornecer os serviços com preço por unidade determinado no 
processo licitatório. 
  
6.5 Disponibilidade de 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, sem qualquer tipo de 
limitação de utilização do Link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 

 

6.6 Incluir a mão de obra, equipamentos e material necessário para efetivar a conexão nos 
pontos determinados pela administração; 

 

6.7 Oferecer toda a infraestrutura necessária para a instalação e ativação dos equipamentos; 

 

6.8 A CONTRATADA devera fornecer suporte técnico relativo a todos os serviços contratados de 
duas formas:  
a) Remota através de serviço telefônico local devendo operar ininterruptamente, no mínimo, das 
08h00min as 17h00min em dias úteis (horário comercial).  
b) Presencial com limite de tempo Máximo de 4 horas, caso o suporte telefônico não seja capaz de 
anular a falha. 
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6.9 O serviço da central de atendimento terá a função de receber e dar o devido tratamento a 
solicitação e reclamação recebidas por telefone e e-mail, mediante registro de ocorrência 
identificado individualmente por meio de um numero (abertura de chamado técnico). O solicitante 
devera receber a resposta de sua solicitação no prazo máximo de 4 horas e a solução do problema 
devendo ser notificado sobre o correspondente fechamento do registro da ocorrência. 

 
6.10 A empresa contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente serviços constantes no 
termo de referencia, sem autorização expressa da Contratante, sob pena, de rescisão unilateral do 
contrato. 

 

6.11. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do CONTRATO; 

 

6.12. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes;  

6.12.1. Os acréscimos ou supressões até 25% serão aplicados automaticamente no contrato. 

 

6.13. A falta dos serviços cuja prestação incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto 
deste contrato e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
e demais condições estabelecidas; 

 

6.14. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante a entrega dos serviços, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e conforme especificações constantes 
no edital, Termo de Referência/Projeto Básico, deste processo licitatório; 

 

6.15. Indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada 
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
  
6.16. Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em 
decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade; 

 

6.17. Comunicar imediatamente ao município de São Félix do Araguaia – MT, qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 

 

6.18.  Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei 

nº.10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais informações que achar 
pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

 

7.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste processo licitatório;  
 
7.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências 
do Órgão ou Entidade adeso ao contrato; 
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7.5. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as 
certidões negativas do FGTS, INSS e CNDT; (Manter pagamentos em dias, para que não seja 
suspensos os serviços); 

 

7.6. Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente; 

 

7.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

 

7.8. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos 
materiais/serviços, para imediata correção; 

 

7.9. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens; 

 

7.10. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da 
Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao Registro. 

 

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 
ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao CONTRATO. 

Despesa: 030 
Projeto/Atividade: 2.004Manutenção e Encargo do Gabinete da Prefeita  
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa: 049-056 
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção  com o Departamento Distrital 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa: 089 
Projeto/Atividade: 2024 Departamento de Agua e Esgoto - DAE 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa:096  
Projeto/Atividade: 1027 Manutenção  e Encargos com Gabinete do Secretario 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa: 133 
Projeto/Atividade: 2075 Manutenção  e Encargo da Secretaria de Obras 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa: 225-226 
Projeto/Atividade: 2.054 Manutenção e Encargos  c/ o Fundo Municipal de Saúde 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa: 360-361 
Projeto/Atividade: 2.081 Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretario Ação Social 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Despesa: 530-531 
Projeto/Atividade: 2.037 Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretario SMEC 
Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de dotação 

orçamentária prevista no Orçamento Anual do Município do ano subsequente. 
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09 - DO PAGAMENTO  
09.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada no prazo de até 30 
(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura acompanhada dos comprovantes de 
regularidade perante o FGTS , INSS e CNDT devidamente atestada pelo fiscal do contratante. 

 

09.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos 

serviços. 

 

09.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento 
de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I. 

 

09.4. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas 
a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

 

09.5. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos serviços/materiais será 
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a entrega das Propostas. 

 

09.6. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

09.7. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 
“factoring”. 

 

09.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da Contratada. 

 

09.9. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual. 

 

09.10. A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas a Órgão Público 
da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal 
Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. 
Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. 

 

10 - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

 

10.1. O presente contrato poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

 

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes neste 
contrato, no Edital e seus anexos;  

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de 
Empenho decorrente deste Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII 
e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;  

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro;  

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado; 

 

11 – DO FISCAL DO CONTRATO 
11.1. A Entrega do serviço/produto será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Administração da Contratante nomeada através de portaria, com 
atribuições específicas, devidamente designadas pela autoridade competente. (Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93).  
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11.1.1 - Atuarão como fiscal de contrato, os servidores nomeados através de 
portaria, especifica para tal finalidade; 
 

12 - DAS PENALIDADES 

 

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e do 
Contrato sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 
sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.  

12.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com as multas previstas nos itens 12.1 e 12.2. 

 

12.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o referido contrato e retirar a nota de empenho 
injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida 
a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

12.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado pelo prazo de até dois anos e, se for o caso, será descredenciado do 
Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na 
forma da lei.  
 
12.4. Caso o Contratado, não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade adeso, ser-lhe-
á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 
pagamento da multa. Após esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na 
dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança judicial. 

 

12.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar 
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 

 

12.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas 
previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 

12.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO. 

 

12.8. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem adesão e o 
cancelamento e/ou suspensão pelo gestor do Contrato Firmado. 

 

12.9. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas 
previstas em instrumento convocatório e no contrato. 

 

13 - DISPOSIÇÔES FINAIS 
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13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo ao presente Contrato. 

 

II Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 
Edital de Pregão nº. 006/2020e seus anexos e as propostas das classificadas. 

 

III É vedado caucionar ou utilizar este Contrato decorrente do Pregão Presencial 
XXX/2020 para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
secretaria municipal de Administração e Planejamento. 

 

14 - DO FORO 

 

14.1. As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia - MT como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, que não 
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

São Félix do Araguaia - MT, 03 de abril de 2020. 
 

 

 . 

____________________________ 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATENTE 

 

___________________________ 

JABES ANTONIO DA SILVA – ME 
CNPJ: 20.402.177/0001-21 

 ISRAEL BARBOSA DA SILVA 

 CPF nº 965.473.081-20  

 RG nº 14722542 SSP/MT, 

EMPRESA 

CONTRATADA 
 

 

 

 

 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:__________________________________________ 
RG nº:___________________________________________ 

CPF nº:__________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________ 

NOME:______________________________________ 
RG nº:_______________________________________ 

CPF nº:______________________________________ 

Assinatura:_________________________________ 

 


