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CONTRATO Nº 098/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019 
 

AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA/DIESEL 80 KVA – 220/127 V, COM QTA 
(QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 112 KVA), JUNTAMENTE COM O GRUPO 
GERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
ARAGUAIA – CISA, DE ACORDO COM PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E 
TERMO DE REFERENCIA, através do recurso oriundo da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO firmado junto ao MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 97530.840000/1140-01, 
COMO SEGUE:  
Os infra-assinados, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.918.869/0001-08, com sede 
na Avenida Araguaia, n.º 248, São Félix do Araguaia /MT, neste ato devidamente representado 
pela Prefeita, 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, denominada CONTRATANTE, e de outro lado 
KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n. 07.228.290/0001-74, com sede Rua Albino José ,1081, Guaxindiba – São 
Gonçalo-RJ, CEP: 24726-460 por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Abdias da 
Silva de Jesus, brasileiro, solteiro, Auxiliar Administrativo, portador da carteira de identidade 
nº 314217639 DIC/RJ, CPF nº 108.585.644-59, residente à  Antônio Couto Lt. 23, Qd; 135, casa 
2 - , Guaxindiba – São Gonçalo-RJ, CEP: 24726-460,  denominada CONTRATADA, firmam o 
presente contrato, que será regido pelas cláusulas que doravante seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1 – Fundamenta-se o presente instrumento na proposta apresentada pela Contratada, no 
resultado da licitação sob a modalidade Pregão Presencial n.022/2019, devidamente 
homologada pela Prefeita Municipal, tudo em conformidade aos dispositivos da Lei n. 
10.520/2002 c/c Lei n. 8.666/1993.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O presente contrato tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 
ENERGIA/DIESEL 80 KVA – 220/127 V, COM QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
AUTOMÁTICA 112 KVA), JUNTAMENTE COM O GRUPO GERADOR, PARA ATENDER A 
DEMANDA DO HOSPITAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA – CISA, DE ACORDO 
COM PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E TERMO DE REFERENCIA, 
através do recurso oriundo da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO firmado 
junto ao MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 97530.840000/1140-01”, para o Hospital Regional 
de São Félix do Araguaia - MT, conforme quantitativo e especificações que doravante seguem:  
 

ITEM COD. TCE ESPECIFICAÇÃO VR. UM VR. TOTAL 

01 

 
353940-7 
 
 

GRUPO GERADOR DE ENERGIA/DIESEL 80 KVA – 220/127V - 
QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 112 KVA)OU 
SUPERIOR: 
 Comando manual analógico com termômetro d’água, horímetro, 
voltímetro, amperímetro e frequencímetro (opcional 
microprocessado; 
 Partida e parada manual;  
 Disjuntor termomagnético tripolar para seccionamento e 

79.030,00 
 

79.030,00 
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proteção. 
  Modos de operação automático, manual e teste; 
  Partida automática através de falta ou falha da concessionária; 
  Retificador eletrônico automático para bateria de partida; 
  Sistema de pré-aquecimento;  
 Chave de transferência por contatores eletromagnéticos e 
proteção por fusíveis; 
   Quadro de comando tipo “Gemini” (montado junto ao gerador):  
 Controlador microprocessado. 
  Tanque de combustível 200 litros com kit de interligação;  
 Silenciador de absorção e segmento elástico em aço inoxidável; 
  Bateria chumbo-ácida 12Vcc com cabos e terminais; 
  Amortecedores de vibração;  
 Atenuador de ruídos (A 7 METROS). IGUAL, MELHOR OU 
SIMILAR. 

 

2.1.2 - 2.2. O produto devera ser entregue devidamente instalados na sede do Hospital Regional 
local, situado na Rua da Saudade, s/nº, Bairro: Vila Santo Antônio, São Felix do Araguaia - MT.  
 
2.3. A entrega deverá ser realizada conforme solicitação da Secretaria municipal de Saúde em, 
no máximo, 15(quinze) dias corridos, contados a partir da solicitação, no período entre 
08h00 às 11h30min e das 13h00 às 18h00min.  
 
2.4. Os materiais deverão estar acompanhados do seu respectivo Termo de Garantia de, no 
mínimo, 12 (doze) meses.  
 
2.5. A instalação será previamente agendada com a Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosane 
de Faria Maciel, pelo telefone (66) 3522-1056. 
 
2.6. O recebimento definitivo somente será dado após a instalação e conferência de perfeito 
funcionamento por parte do Fiscal de Contrato designado para tal ato.  
 
2.6.1. A identificação de qualquer material em discordância com a solicitação ou com a Nota 
Fiscal emitida, fora das especificações exigidas, em condições diferentes daquelas apresentadas 
na proposta, ou, ainda, que apresente qualquer vício que o torne imprestável ao fim que se 
destina, implicará na recusa por parte do servidor responsável pelo recebimento.  
 
2.7. Caso a Contratada tenha sua entrega rejeitada, no todo ou em parte, terá o prazo de 02 
(dois) dias úteis para providenciar a substituição, contados a partir da comunicação formal por 
representante da Secretaria Municipal de Saúde. Ultrapassado este prazo sem a resolução da 
pendência e sem que haja justificativa aceita pela Contratante, restará caracterizado o 
descumprimento da obrigação, ficando a Contratada sujeita às penalidades previstas na 
Cláusula Nona deste Contrato.  
 
2.7.1. Os vícios e defeitos de fabricação identificáveis somente quando da utilização também 
deverão obedecer ao prazo do subitem anterior, contado a partir da notificação por parte da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
2.7.2. No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas, inclusive o custo de 
instalação com todo suplemento necessário, suportes, fios, cabos, mão de obra e outros.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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3.1 – O termo inicial de vigência do presente Contrato será a partir da assinatura do contrato e 
vigorará até o dia 16 de junho de 2020, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da parte 
Contratante, nos termos da Lei n. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
4.1 – As despesas decorrentes da contratação objeto deste Contrato correrão à conta do recurso 
orçamentário, aprovado no orçamento para o exercício de 2019.  
 
4.2 A Secretaria Municipal de Saúde através do recurso oriundo da PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO firmado junto ao MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 
97530.840000/1140-01 e Recurso de Contrapartida do Município arcará com a 
despesa decorrente do objeto de aquisição do GRUPO GERADOR. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade 02: Fundo Municipal de Saúde 
Projeto Atividade: 1077- Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde 
Elemento Despesa: 4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente 
Despesa 194 
 
4.3– O presente Contrato perfaz o valor de R$79.030,00(setenta e nove mil e trinta reais). 
 
4.4 – As supressões e/ou acréscimos, se houver, serão considerados mediante aditamento 
contratual, a ser emitido pelo Setor responsável, nos termos e limites do § 1º do art. 65 da Lei n. 
8666/1993.  
 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será a vista, após instalação e treinamento da equipe técnica, mediante 
Nota Fiscal, a qual deverá ser apresentada conjuntamente com a requisição emitida pelo 
Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
5.1.1 – Na hipótese de discordância da Nota Fiscal com a solicitação, fora das especificações 
exigidas, em condições diferentes daquelas apresentadas na proposta, ou desacompanhadas 
das respectivas requisições/autorizações, o prazo para pagamento somente começará a fluir 
depois de sanada a pendência.  
 
5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 
poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza.  
 
5.3. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal em atenção às normas pertinentes, indicando a 
instituição bancária, número da conta corrente e agência com a qual opera e discriminando em 
seu bojo os materiais e o quantitativo que será prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.  
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5.4. Por ocasião do pagamento, a Contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal com o 
Sistema de Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem 
como com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, podendo ser retido em caso de situação 
irregular até o saneamento da pendência. Tal condição poderá ser objeto de confirmação por 
servidor da Contratante através de internet.  
 
5.5 – A Nota Fiscal apresentada deverá conter o mesmo CNPJ do Contrato. E, no caso de 
divergência, restará frustrado o pagamento.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
6.1. Satisfazer, rigorosamente, o ajuste objeto desta contratação, em conformidade com todas as 
especificações, quantitativos, condições e prazos estabelecidos neste Contrato, no Termo de 
Referência e Edital respectivos.  
6.2. Atender às solicitações do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, 
nos exatos moldes da proposta apresentada.  
 
6.3. Emitir a Nota Fiscal nos moldes do item 5.3 deste Contrato e outros dispositivos que 
compõem o edital.  
 
6.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Licitação respectiva.  
 
6.5. Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo, quando da execução do objeto dessa contratação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato de o Contratante fiscalizar e acompanhar todo o procedimento.  
 
6.6. Assumir a responsabilidade pelos danos eventualmente ocasionados por seus empregados 
durante a execução do objeto contratado.  
 
6.7. Informar a ocorrência de qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários.  
 
6.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, 
vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com a Contratante.  
 
6. 9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados, no desempenho dos seus serviços, ainda que nas dependências da 
Contratante e em decorrência do cumprimento desta contratação.  
 
6.10. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do objeto deste Contrato, sendo que sua inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Administração Contratante, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a 
licitante dispensa expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
Secretaria Municipal de Saúde.  
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6.11. Atender prontamente todas as solicitações da Contratante previstas no Edital, Termo de 
Referência e neste Contrato, inclusive no que diz respeito à garantia de 12 (doze) meses exigida 
no Anexo I do Edital.  
 
6.12. Instruir seus representantes e empregados quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Administração, principalmente quanto ao cumprimento das normas internas de 
funcionamento e segurança, quando for o caso.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
7.1 – A contratante obriga-se a:  
a) efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas às formalidades pactuadas;  
 
b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre eventuais imperfeições, incongruência ou 
falhas observados na execução do especificado nesta licitação.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 
edital ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93.  
 
8.2. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO 
ARAGUAIA - MT, pelo prazo previsto, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da 
Lei n. 10.520/2002, assim disposto:  
 
8.2.1. Deixar de assinar o contrato quando convocado para fazê-lo, sem justo motivo: 
impedimento de contratar com a Administração por 02 (dois) anos;  
 
8.2.2.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se o mesmo, separada ou cumulativamente, às seguintes 
penalidades:  
 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;  
 
b) Pagamento da diferença de preço, decorrente de nova licitação para o mesmo fim, se esta se 
tornar necessária.  
 
8.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior, devida e formalmente justificados / 
comprovados, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou 
a infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade, as 
seguintes penalidades:  
 
a) Advertência;  
 
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, na hipótese de recusa injustificada pela licitante 
vencedora em aceitar ou receber as ordens de fornecimento, bem como pelo descumprimento 
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total ou parcial de qualquer obrigação pactuada;  
 
c) Multa moratória de 0,5% (meio por cento por cento) do valor da nota de empenho, por dia 
de atraso na entrega dos materiais, até o limite máximo de 10 (dez) dias; d) Suspensão 
temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição;  
 
f) As demais sanções previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e no Capítulo IV da Lei n. 
8.666/93, e demais normas pertinentes.  
 
8.4. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
garantida defesa prévia.  
 
8.5. Independente das penalidades acima indicadas, a proponente ficará sujeita, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, 
inclusive no que diz respeito à diferença de preços verificada em nova contratação quando a 
classificada subsequente não aceitar a contratação nas mesmas condições fixadas pela 
inadimplente.  
 
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente 
deduzindo-se de eventuais importâncias a receber da Contratante, e não sendo suficiente, sem 
prejuízo de cobrança judicial. 8.6.1. Previamente à aplicação da multa ou de qualquer outra 
sanção, poderá a licitante apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data em que for notificada a respeito.  
 
8.7. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas no item 11 e nos incisos III e IV 
do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, bem como a rescisão contratual, serão publicados 
resumidamente na imprensa oficial e/ou diário de grande circulação.  
 
8.7.1. Sem prejuízo no disposto no item 9.7, nos casos de impedimento de licitar e contratar 
com a PREFEITUA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT ou de declaração de 
inidoneidade, a Contratante comunicará o Tribunal de Contas dos Municípios sobre a 
ocorrência.  
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
9.1. Constituem motivos para a rescisão deste Contrato durante sua vigência:  
a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos.  
 
b) a subcontratação total ou parcial do objeto.  
c) a decretação de falência, concordata ou insolvência civil.  
d) a dissolução da sociedade.  
e) a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato.  
f) razões de interesse público, justificadas e determinadas pela Contratante e exaradas no 
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processo administrativo referente a este Contrato.  
 
9.2. Após notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o contrato será rescindido nos 
moldes previstos na Seção V, Capítulo III, da Lei Federal 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
10.1. A fiscalização, acompanhamento e gestão da presente contratação ficarão a cargo do 
servidor designado para esta função, nomeado através de Portaria.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
11.1. Os casos omissos nesse Contrato, com base na legislação vigente, serão resolvidos pela 
Administração Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas, no Foro da Cidade de SÃO FELIX DO 
ARAGUAIA – MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para os todos os fins de direito, na presença das duas 
testemunhas abaixo.  
 

SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT, 16 de dezembro de 2019.  
 

 
Prefeita Municipal 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
CONTRATANTE 

 
 

KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
CNPJ Nº 07.228.290/0001-74 

 Procurador Sr.  
Lucas Abdias da Silva de Jesus 

 CPF Nº 108.585.644-59 
CONTRATADA 

 
 
1- Testemunhas: 
RG: 
CPF: 

 
 

2- Testemunhas: 
RG: 
CPF: 


