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entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.01 - A CONTRATANTE se obriga a cumprir fielmente o disposto nas Cláusulas quinta e 
oitava deste Contrato; 
10.02 – A CONTRATANTE nomeará através de Portaria, profissional devidamente instruído, 
com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, onde o 
mesmo poderá relatar ao gestor as infrações cometidas pela Contratada, bem como o 
andamento do mesmo, emitindo relatório e atesto em faturas ou notas fiscais com a 
finalidade de manter a regularidade da execução do objeto do presente contrato, podendo 
não aceitar os materiais que estejam em desacordo com o especificado, correndo as 
despesas oriundas destes serviços por conta da CONTRATADA; 
10.03 – Efetuar os pagamentos devidos pelo material fornecido de acordo com disposições 
do presente contrato. 
10.04 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe as penalidades 
cabíveis nos termos da LEI Nº 8.666/93. 
10.05 - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato, intervir ou interromper 
conforme previstos na Lei nº 8.666/93.  
10.06 – Dar publicidade do extrato de contrato nos meios de comunicações, tais como: 
Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficiais dos Municípios – 
AMM, na forma da lei; 
10.07 - Designar, por ato administrativo, Fiscal de contrato para acompanhar a execução 
das entregas dos materiais; 
10.08 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Empresa para configurar casos 
fortuitos ou de força maior, dando por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou 
recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos 
documentos de comprovação. 
 
11    -   CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11.01 – O pagamento será efetuado em uma única parcela, de acordo com a solicitação da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 
11.02 – O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias úteis a partir da 
apresentação das notas fiscais, requisições e relatório do fiscal de contrato. 
11.03 - Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da 
Licitante junto às Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), FGTS e INSS; 
11.04  - São responsáveis técnicos pela relação dos produtos e cotação e assinam o presente Termo 
os seguintes servidores: 
 
 
 

São Félix do Araguaia - MT, em 28 de maio de 2021. 
 

 
 
 
 

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 016/2021. 
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______ 

De Acordo. 
 
 
 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretario de Administração e Planejamento. 

Port. Nº 065/2021. 


