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CONTRATAÇÃO DIRETA Nº .../2019 
BASE: Decreto nº 9.412/2018 

e Lei 8.666/93 

 

CONTRATO Nº 083/2019, FIRMADO COM A EMPRESA: 
RM SERVIÇOS DE AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA LTDA 
CNPJ 35.282.553/0001-69 – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE  ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
PROJETOS GEOTECNICOS DE RUAMENTOS DA AVENIDA 
13 DE MAIO BEM COMO DAS RUAS E AVENIDAS DO 
BAIRRO JARDIM ZUMBI EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 
CONFORME C.I 057/2019-OBRAS. 

 
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 domiciliada na cidade 
de São Félix do Araguaia – MT, portadora da Cédula de Identidade nº. 
53.204.353-4 e inscrita no CPF sob o nº. 049.351.084-28, neste ato de ora em 
diante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa: RM 
SERVIÇOS DE AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA LTDA 35.282.553.0001-69, estabelecida na 
RUA PROCOPIO DE SOUZA PIRES, S/N QUADRA 09 LOTE 18 – BAIRRO JARDIM DO EDEM – 
CONFRESA-MT CEP: 78.652-000 TEL:(66) 38447-1142 EMAIL: hoffsantana@gmail.com, 
neste ato representado por seu sócio proprietário, Senhor MARCELO SOARES DA 
COSTA, portador da Carteira de Identidade n.º 14230860 e do CPF n.º 812.876.581-
72, brasileiro, daqui por diante, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato nos termos e mediante as Cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 – Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DE 

PROJETOS GEOTECNICOS DE RUAMENTOS DA AVENIDA 13 DE MAIO BEM COMO DAS 
RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ZUMBI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS neste município de São Félix do Araguaia/MT e 
proposta de preços apresentada pela empresa. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço 

global, nos termos do artigo 6º, VIII, “a” da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 – Para a execução total da obra fica contratado o preço 

VALOR GLOBAL: R$ 32.789,93 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove 
reais e noventa e três centavos) proposto pela CONTRATADA. 
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3.2 – O contrato durante toda sua vigência e execução deverá 
observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na 
composição de preços dos valores básicos do item. 

 
3.3 – Os pagamentos serão efetuados depois da realização da 

medição e relatório do fiscal de contrato que serão elaboradas conforme a 
execução dos serviços. 

 
3.4 – Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, 

será observada estritamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do mesmo. 

 
3.5 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste 

instrumento poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, 
nos seguintes casos; 

a) execução defeituosa dos serviços; 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 15/08/2019 à 31/12/2019 

dias corrido, contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇOS" para 
execução da mesma.  

 
4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver 

impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento dos serviços 
decorrente de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e 
reconhecidos pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
5.0 As despesas decorrentes da execução da presente licitação 

correrão por conta da verba abaixo discriminada e no exercício futuro as 
dotações que a substituir:  

 
xxxxx 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
a) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as 

decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e 
trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos 
documentos de quitação. 

b) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, 
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes à obra, 
inclusive licença em repartições. 

c) providenciar o registro da obra junto ao CREA/MT e entregar à 
CONTRATANTE a respectiva ART. 

d) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas 
Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições 
devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, 
especificando claramente o custo específico com a mão-de-obra e serviços. 
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6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os 
seguintes: 

 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso 

de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA. 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições 

previstos em lei. 
c) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu 

engenheiro responsável e pelo servidor designado como Fiscal do Contrato. 
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo 

estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas 
medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro responsável 
pela fiscalização. 

e) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as 
notas fiscais de cada parcela. 

 
CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 

MULTAS 
 
7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada 

independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de 
condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 

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 entrega da obra. 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por 

infração a quaisquer das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de 

rescisão do contrato nos casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de 
ressarcir das perdas e danos que der causa. 

d) suspensão temporária de participar em licitações e 
impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
- MT, 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. 

f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 
7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo 

máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à 
CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 

7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e 
serão aplicadas cumulativamente. 
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7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será 
descontada de imediato dos pagamentos 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 CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, 

de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, 
judicial ou extrajudicial, se: 

a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de cinco dias 
contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por 
mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE. 

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o 
presente contrato, no todo ou em parte. 

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento 
dos prazos parciais previstos no Cronograma Físico e Financeiro aprovado pela 
CONTRATANTE. 

8.2. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e 
formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA–DA VINCULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
                                                                                                    
09.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus 

termos ao  
 Decreto nº 9.412/2018.Nesse caso, os valores máximos são de R$ 
33 mil para obras e serviços de engenharia. Os valores alterados na Lei nº 
8.666/1993 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 

 
10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro 

ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na CONTRATAÇÃO DIRETA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO 
 
12.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de São Felix 

do Araguaia – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

12.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E 
CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três 
vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 
duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
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São Felix do Araguaia – MT, 15 de agosto de 2019. 
 

 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
   Prefeita Municipal 
     CONTRATANTE 
 
 

 
RM SERVIÇOS DE AGRIMESURA E TOPOGRAFIA 

   CNPJ 35.282.553/0001-69 
   MARCELO SOARES DA COSTA 
    CPF Nº 812.876.581-72 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:_______________________________ 
Assinatura:_______________________________ 
 
Nome:_____________________   Nome:___________________ 
RG n.º____________________   RG n.º__________________ 
CPF n.º___________________   CPF n.º_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


