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CONTRATO Nº 165/2021 

PROCESSO Nº 098/2021 

DISPENSA Nº 041/2021 
        

      FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E INNOVATIVE 

WALTER CARE INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO DO BRASIL. 

 

Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, com 

sede à Av. Araguaia nº. 248 - Centro, São Félix do Araguaia - MT - Inscrito no CNPJ sob Nº 03.918.869/0001-

08, neste ato representado 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, neste ato denominado 

CONTRATANTE, e de outro a empresa: INNOVATIVE WALTER CARE INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICO DO BRASIL, CPNJ sob o nº 43.677.178/0001-84, com Sede na Estrada dos Carvalhos, 1441, galpão de 9 a 16 na Cidade de 

Cajuru do Sul Sorocaba SP, CEP: 18.105.122; Tel. (15) 3225-0500 ou (11) 996069015; E-mail: Jorge.souza@sigurawalter.com, neste ato 

representado pelo senhor Gustavo Vilaça Garcia de Figueiredo, ocupando o cargo de Administrador, denominada 

CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, resultado do Processo Administrativo Nº 098/2021, do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para aquisição de PRODUTOS TIPO 

01-DOSADOR DE PRODUTOS QUIMICOS TIPO HDS 50 COMPLETO, INCLUSO A BOMBA DE 

DOSAGEM E 90 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO EM TABLETE DE LENTA DISSOLUÇAO, aplicando-

se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, que será regida pela 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 

01.01 - Este CONTRATO se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº 8.666/93 como 

também pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

02.01 – A presente licitação tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS TIPO 01-DOSADOR DE PRODUTOS QUIMICOS TIPO HDS 50 COMPLETO, INCLUSO A 

BOMBA DE DOSAGEM E 90 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO EM TABLETE DE LENTA 

DISSOLUÇAO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSO PRÓPRIO. 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. VL. UNIT VL. 

TOTAL 

 

1 
 

 

 

 

 

DOSADOR DE PRODUTOS 

QUIMICOS TIPO HDS 50 

COMPLETO, INCLUSO A 

BOMBA DE DOSAGEM.  

CARACTERÍSTICAS: 

ETA – Estações de tratamento de 

água (coagulação, controle de pH, 

desinfecção, fluoretação, etc.) 

MELHOR OU SUPERIOR  

 

 

UN 

 

 

1 
 

 

 

 

R$ 14.700,00 

 

 

R$ 14.700,00 

 

2 
 

 

 

HIPOCLORITO DE CALCIO 

EM TABLETE DE LENTA 

DISSOLUÇAO (BALDE).  

CARACTERÍSTICAS 

É formulado à base de hipoclorito de 

cálcio com elevado grau de pureza. 

Especialmente desenvolvido para ser 
aplicado em processos de 

desinfecção de água para consumo 

humano e industrial. Possui: 
• Alta concentração de cloro ativo – 

65% 

• Baixo residual de insolúveis 
• Tabletes de Dissolução lenta 

(versão LD) 

ASPECTO 

 

 

KG 

 

 
 

90 

 

 

 

 

R$ 27,00 

 

 

 R$ 2.430,00 
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• Tabletes cilíndricos que apresentam 

diâmetro de 60mm e 50mm de 

espessura. 
• Composto por 250 gramas cada, 

contendo 100% de hipoclorito de 

cálcio. 
• Disponível em balde de 14 Kg (56 

pastilhas de 250 g cada). 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

• Aplicação simples, segura e limpa; 

• Desinfecção imediata – choque; 

• Soluções frescas (preparadas no 
momento do uso); 

• Dosagem e controle automatizados; 

• Seguro para operadores e meio 
ambiente; 

MELHOR OU SUPERIOR  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO pagará à CONTRATADA o valor      correspondente a R$ 

17.130,00 (DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA REAIS), pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 

anterior, conforme Termo de Referência, Anexo I, do Edital. 

 

§ 1º O preço contratado será considerado completo e suficiente para o fornecimento do objeto deste Contrato, 

sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação por 

parte CONTRATADA. 

 

§ 2º O preço contratado é cotado em moeda corrente nacional, não sendo permitido seu reajuste, exceto em 

decorrência de mudanças que venham a ocorrer na legislação, neles estando incluídos todos os tributos 

(impostos e taxas), o frete (CIF), descarga e armazenamento, em local indicado, conforme parágrafo 2º, da 

Cláusula quarta. 

 

   § 3º As despesas da presente contratação correrão a conta do item orçamentário referente ao exercício 2021, 

assim definido pela Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL; 

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – DAE; 

Projeto Atividade: 2.024 - Manutenção de Encargos C/ DPTO de ÁGUA E ESGOTO; 

Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 

Cód. Reduzido: 087; 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, QUANTIDADE E 

DESCARGA. 

§ 1º O local de entrega dos materiais será na ETA, situada na Avenida 13 de maio, s/n, bairro núcleo embrião, 

em São Félix do Araguaia - MT. 

§ 2º Além da entrega dos materiais no local designado pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, a 

CONTRATADA deverá, também, descarregar e armazenar os materiais no local indicado por servidor, 

comprometendo-se, ainda, pelos eventuais danos causados, não podendo ser cobrado qualquer valor adicional a 

esse título. 

§ 3º A entrega dos materiais será de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Autarquia, em dois lotes, 

correspondente ao respectivo filtro de montagem. O intervalo entre as remessas será de aproximadamente 60 

(sessenta) dias e não poderá ultrapassar a 10 (dez) dias após a solicitação feita pelo DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO. 
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§ 4º Todos os materiais deverão ser fornecidos em sacos que sejam resistentes ao manuseio, ao transporte e ao 

armazenamento, sendo que a capacidade de cada saco não deverá ser superior a 35kg (Trinta e cinco) quilos, e 

deverá conter em caracteres bem visíveis, as seguintes informações: fornecedor, identificação e procedência do 

material, com as características descrita n termo de referência. 

§ 5º Deverá acompanhar a carga, o respectivo laudo de análise, com os parâmetros elencados nos subitens 2.1 e 

2.2, do Termo de Referência – Anexo I, do Edital. 

§ 6º Os materiais entregues deverão obedecer ao Termo de Referência – Anexo I, do Edital, e, em caso de 

comprovadas desconformidades, fica a CONTRATADA responsável pela sua substituição. 

§ 7º O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO reserva-se o direito de recusar os materiais que não 

estiverem de acordo com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da CONTRATADA, sendo 

reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva. 

§ 8° Identificação do responsável junto ao DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO pelos contatos e pela 

solução de problemas que porventura venham a ocorrer Paulo Henrique Sousa Meneses, e-mail: 

daesfa@hotmail.com. 

§ 9º É vedado o consórcio entre empresas. A execução da obra/dos serviços ou de fornecimento deverá ser 

realizada, exclusivamente, pela CONTRATADA, sendo vedados, também, a terceirização, a subcontratação, o 

subempreita mento ou a transferência, parcial ou total, dos serviços que compõem o objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento da Nota Fiscal, conferida e liberada pelo fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento da 

sua execução, será efetuado até 30 dias. Se, no trigésimo dia não houver expediente na Autarquia, o pagamento 

será efetuado no primeiro dia útil seguinte. 

§ 1º A nota fiscal contendo, no mínimo, o número do contrato, deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado 

do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 

§ 2º Para fins de pagamento, deverão ser informados, na Nota Fiscal, os dados bancários, contendo o nome e o 

número do banco, da agência e da conta corrente em nome da CONTRATADA. A conta corrente deverá estar 

em nome da CONTRATADA. 

I. Não serão realizados pagamentos por meio de boleto bancário. 

 

§ 3º Sob pena de suspensão, o pagamento está condicionado à apresentação de cópia dos documentos abaixo 

relacionados, juntamente com a Nota Fiscal. 

I. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Receita Federal; 

II. Certidão de Situação Fiscal, expedida pela Receita Estadual do domicílio da empresa, e 

III. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio da empresa. 

§ 4º Os documentos exigidos no parágrafo anterior, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data 

de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

§ 1º Receber, fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto contratado. 

§ 2º Receber o material e lavrar Termo de Recebimento Provisório. Se o objeto contratado não estiver de acordo 

com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de 

compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. 

§ 3º Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Quinta do presente contrato.  

                   CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA            

§ 1º Proceder à entrega, descarga e armazenamento dos materiais, nos prazos e locais fixados neste contrato. 
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§ 2º Arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, 

materiais, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, responsabilidade civil e outros resultantes 

do contrato, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre 

os materiais, objeto deste contrato. 

I.  Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e para fiscais, os instituídos por 

leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, materiais e 

ferramental, transporte de material e de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, 

acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato. 

 

§ 3º Indenizar terceiros e ao contratante os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a 

execução do contrato, em conformidade com o artigo 70, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações. 

§ 4º Arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado. 

§ 5º Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

§ 6º Substituir os materiais avariados no prazo estabelecido neste contrato, ou, não sendo possível, indenizar o 

valor correspondente, acrescido de perdas e danos, mediante toda e qualquer impugnação feita pelo contratante. 

§ 7º Prestar informações sobre a utilização dos materiais. 

§ 8º Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do 

contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

§ 9º Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do material, bem como 

a observação às normas técnicas. 

§ 10 Informar à fiscalização do contrato, durante sua vigência, qualquer alteração de endereço, telefone, correio 

eletrônico (e-mail) ou outros dados. 

§ 11 Informar ao DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, por escrito, sob pena de não pagamento, quando 

for constatada a impossibilidade de executar o objeto contratado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

À CONTRATADA deste certame, que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e os prazos 

estabelecidos no Edital, em Contrato ou na legislação atinente à execução do objeto, ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às sanções a seguir estabelecidas, em conformidade com a Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, dentre 

outras: 

§ 1º ADVERTÊNCIA ESCRITA, em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais 

grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização. 

§ 2º MULTA, quando descumpridos os prazos e as condições ajustados, conforme classificação de gravidade da 

inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, nos seguintes termos: 

I. pelo atraso injustificado no início, na execução e/ou na conclusão do objeto, ou parte deste, o 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO aplicará multa de 10% (dez por cento) ao mês, pró-rata dia, 

sobre o valor correspondente ao objeto não entregue/executado nos prazos previstos neste Edital. Sobre o 

valor da multa incidirão juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pró- rata dia; 

a) Após o período de 90 (noventa) dias de atraso, será considerada rescindida a contratação, sendo 

aplicada a multa especificada no inciso anterior, independente das penalidades previstas no artigo 87, 

da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 

II. pelo inadimplemento total ou parcial do objeto, iniciado o transcurso do prazo de entrega ou não, à 

CONTRATADA serão aplicadas as penalidades descritas no inciso I, até a data da formalização, pelo 

mailto:pregaosfa@outlook.com


 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

EMAIL: pregaosfa@outlook.com  - FONES (66) 3522-1606 

 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO e/ou CONTRATADA, da desistência do fornecimento, 

tomando-se como período inicial, para cálculo da multa, a data da contratação; e, poderá, também, ser 

imputada à CONTRATADA a pena prevista pelo prazo de até 60 (sessenta) meses; 

III. pela entrega do objeto em desacordo com o solicitado, após o prazo estipulado pela fiscalização do 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO para adequação, será aplicada multa na razão de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da parcela inadimplida e poderá ser cancelada a nota de empenho, rescindido o 

contrato e/ou imputada à CONTRATADA, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses; 

IV. pela não regularização da documentação referente à regularidade fiscal e trabalhista, no prazo estipulado 

pela Fiscalização do Contrato, por parte da CONTRATADA, poderá ser aplicada advertência e/ou multa 

na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta e, poderá, também, ser imputada à 

CONTRATADA a penalidade pelo prazo de até 60 (sessenta) meses; 

V. pela não apresentação da documentação estipulada e/ou apresentação em desconformidade, conforme § 

3º, da Cláusula Quinta, no prazo estipulado pela Fiscalização do Contrato, por parte da CONTRATADA, 

poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da 

proposta e, poderá, também, ser imputada à CONTRATADA a penalidade pelo prazo de até 60 (sessenta) 

meses; 

VI. pelo descumprimento de qualquer outra obrigação convencionada no presente instrumento, inclusive 

recusa injustificada em assinar o contrato e/ou da apresentação da documentação solicitada deste Edital, o 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO aplicará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do objeto 

contratado, ou sobre o valor total da proposta, no caso de recusa em assinar o contrato (artigo 81, da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações), devidamente atualizado à data da sanção, sem 

prejuízo da cobrança de eventuais perdas e danos, podendo, também, ser imputada a penalidade pelo 

prazo de até 60 (sessenta) meses; 

VII. pela subcontratação de serviços, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do contrato e, no caso de reincidência, será cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou ser 

imputada a penalidade prevista pelo prazo de até 60 (sessenta) meses; 

 

§ 3º Quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, 

sem a pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida, conforme subitens 

anteriores, acrescida de 50% (cinquenta por cento) de seu valor, podendo, ainda, ser cancelada a nota de empenho, 

rescindido o contrato e, sem prejuízo da aplicação de demais penalidades cabíveis. 

§ 4º Nos termos do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, a proponente, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de 

licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de Fornecedores do 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO e do Município se São Félix do Araguaia , dentre outros, além do 

registro no CEIS – Cadastro de Pessoas Inidôneas e Suspensas e CNEP – Cadastro Nacional das Empresas 

Punidas, nos casos de: 

I. apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

II. retardamento na execução do objeto; 

III. não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

IV. comportamento inidôneo; 

V. cometimento de fraude fiscal, ou 

VI. fraude ou falha na execução do Contrato. 

 

§ 5º Em quaisquer das situações apontadas anteriormente, poderá, também, ser cancelada a nota de empenho 

e/ou rescindido o contrato. 

§ 6º A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação de multa. 

§ 7º A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras 

sanções cabíveis. 
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§ 8º As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

§ 9º Será assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e ao contraditório, previamente à aplicação das 

penalidades. 

§ 10º As multas e o seu pagamento não eximirão a proponente de ser acionada judicialmente pela 

responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrente das infrações cometidas. 

§ 11º O valor correspondente a qualquer multa aplicada poderá ser descontada da garantia contratual 

apresentada, caso houver, ou dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada pelos meios cabíveis. 

§ 12º Na aplicação das penalidades previstas, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da 

falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da proponente ou contratada, garantindo o direito de defesa e o 

contraditório, podendo deixar de aplicá-las, se acolhidas as justificativas. 

§ 13º As penalidades aplicadas à proponente serão registradas no Cadastro de Fornecedores do 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO e, no caso de suspensão do direito de licitar ou contratar com a 

Administração, encaminhadas para registro nos cadastros da Administração Direta e Indireta do Município se 

São Félix do Araguaia – MT, além do registro no CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP 

– Cadastro Nacional das Empresas Punidas. 

§ 14º Após a concessão do contraditório e da ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a 

publicação na imprensa oficial do Município, exceto as penalidades de advertência e multa, que terão efeitos com 

a comunicação formal diretamente à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – Garantia dos Materiais 

 

§ 1º A garantia dos materiais será conforme o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO 

§ 1º A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, na pessoa da Bruna Stéfany P. da Silva Souza, servidora, que 

será responsável por comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato, assim como 

determinar as providências necessárias para a respectiva correção. A gestão do contrato competirá ao servidor 

Paulo Henrique Sousa Meneses, Diretor do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

§ 2º A fiscalização de que trata a cláusula primeira será exercida no interesse do DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO. 

§ 3º A fiscalização realizada pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços. 

§ 4º Qualquer fiscalização exercida pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, feita em seu exclusivo 

interesse, não implica corresponsabilidade pela execução do contrato e não exime a CONTRATADA de suas 

obrigações pela fiscalização e perfeita execução do objeto. 

§ 5º A fiscalização do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, em especial, terá o dever de verificar a 

qualidade dos objetos a serem entregues e dos serviços realizados, observando a garantia mínima estipulados, 

podendo exigir a sua substituição quando não atender os termos do que foi proposto e contratado, sem que assista 

à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí decorrentes. 

§ 6º Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas 

pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

§ 7º Os trabalhos que vierem a ser impugnados pela fiscalização deverão ser refeitos, correndo todas as despesas 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 
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§ 8º Caberá, exclusivamente, à Fiscalização, julgar, rejeitar, aceitar, priorizar, retardar, interromper, definir, 

autorizar quaisquer serviços ou materiais que tenham envolvimento direto ou indireto na execução do objeto, 

tendo como balizador o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I, do Edital. 

§ 9º A CONTRATADA deverá submeter-se, unilateralmente, às exigências e instruções da Fiscalização e, por 

todos os meios, facilitar o amplo acesso da mesma aos serviços executados e materiais utilizados, atendendo-a 

prontamente no que lhe for solicitado. 

§ 10 A Fiscalização deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 67, da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE 

O presente contrato vigorará por um período de 02 (dois) meses, a contar de sua publicação, podendo ser 

prorrogado de acordo com o art. 57, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ou alterado, 

de acordo com as devidas justificativas, fundamentado no art. 65, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações. 

Parágrafo Único – Ocorrendo a prorrogação do Contrato, para fins de reajuste, será aplicada a média percentual 

dos índices IGP-M, IGP-DI e INPC, mediante solicitação da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO DO CONTRATO 

Além dos motivos enumerados nos incisos e parágrafo único do art. 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e alterações, o contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, independente de procedimento 

judicial, nos casos de: 

I. não desenvolver os compromissos assumidos neste instrumento; 

II. reiteração de impugnação, evidenciando a incapacidade da CONTRATADA no cumprimento 

satisfatório do contrato; 

III. quaisquer das situações previstas na Cláusula Oitava deste instrumento; 

IV. quando ocorrerem razões de interesse público justificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS DO CONTRATANTE 

A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos do CONTRATANTE, 

consoante prevê o artigo 77, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – TOLERÂNCIA 

Qualquer tolerância ou concessão do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO para com a CONTRATADA, 

quando não manifestada por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para alterar os compromissos 

assumidos neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

As partes declaram ser o foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, competente para dirimir dúvidas que, 

porventura, surjam na interpretação e execução deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados entre si, firmam o presente em (02) duas vias, de igual teor e forma, em 

presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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 São Félix do Araguaia - MT, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

___________________________________ 
INNOVATIVE WALTER CARE INDÚSTRIA 

COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO DO BRASIL 

CPNJ nº 43.677.178/0001-84 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNA STÉFANY PEREIRA DA SILVA SOUZA 

                   MATRICULA Nº 4673-1 

                       CPF: 756.166.531-87 

                 FISCAL DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:________________________________________

__ 

RG 

nº:___________________________________________ 

CPF 

nº:__________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________ 

NOME:____________________________________

__ 

RG 

nº:_______________________________________ 

CPF 

nº:______________________________________ 

Assinatura:_________________________________ 

 

A presente minuta foi analisada e aprovada pelo Procurador Jurídico da Administração 
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