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CONTRATO Nº 084/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2021 
ADESÃO Nº 006/2021 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A PARTIR DE 20/08/2021 ATÉ 20/08/2022. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Araguaia, nº 
248, Centro, São Félix do Araguaia - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 
03.918.869/0001-08, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela Prefeita 
Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, portador da Cédula de 

Identidade 53.204.353-4 SSP/SP e CPF nº 049.351.084-28 residente e domiciliado nesta 
cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EXITO 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 25.993.540/0001-44, estabelecida 

na Rua I, nº 105, sala 48, edifício Eldorado Hill Office, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá – MT, CEP: 
78.048-487, representada neste ato por seu socio administradora a Sra. ANA CATARINA DE SOUZA 
SILVA. 

,que também subscreve, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si 
justo e contratado o seguinte: 
 
I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da 
autorização da Senhora Prefeita Municipal, exarada em despacho constante do Processo 
Licitatório n° 059/2021, gerado pela Adesão nº 006/2021, que faz parte integrante e 
complementar deste Contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital, seus Anexos a 
proposta comercial das empresas e relatório do sistema em anexo; 
 
II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 

contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/02 e Lei n° 
123/2006, Todavia, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Decreto Federal nº 7.892, de 
janeiro de 2013 e demais normas legais pertinentes. Em conformidade com a Edital do Pregão 
Presencial Nº. 016/2021, anexo ao Processo Administrativo nº 028/2021, cujas disposições, fazem 

parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
III- Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato 
serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:                                              
1.1.  O OBJETO DESTE CONTRATO É A ADESÃO (CARONA) PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021, 
ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL Nº. 016/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021, 
REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO; PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, 
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 
VISANDO ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL. 
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ITENS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENERAL CARNEIRO - MT 

 
ITEM QUANT. UNI DESCRIÇAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 1,600 KM PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM 
RODOVIAS. 

16.900,00 27.040,00 

02 11.658 KM PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM 
RODOVIAS. 

16.900,00 197.020,20 

03 13.567 KM PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM 
RODOVIAS. 

16.900,00 229.282,30 

04 01 UN PROJETO DE OBRAS E ARTES 
ESPECIAIS – PONTE 14 MTS. 

46.000,00 46.000,00 

05 01 UN PROJETO DE OBRAS E ARTES 
ESPECIAIS – PONTE 24 MTS. 

64.000,00 64.000,00 

06 55.374,50 M² PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM 
VIAS URBANAS. 

2,95 163.354,79 

 

Valor Total R$ 726.697,29 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e nove 

centavos). 
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o 
Edital da licitação são estimadas. 
 
2. DA LICITAÇÃO 

2.1. Fundamenta-se o presente Contrato no disposto do artigo 1º, da Lei n. 10.520/2002, que foi 
devidamente autorizada pela Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE e conforme 
parecer jurídico anexo, os quais constam nos autos do processo. 
 
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO 
3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com cláusulas constantes 
neste instrumento e, em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial n. 16/2021 
e seus anexos, as especificações do Termo de Referência, bem como na proposta em anexo da 
Contratada; e as normas da Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS CONTRATADOS 

 
4.1. Empresa Vencedora: EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP CNPJ: 25.993.540/0001-44. 
 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos próprios previstos no orçamento 
anual do Município do exercício de 2021, nas seguintes rubricas orçamentárias:  
 
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade: 01 – Departamento de Adm. De Obras e Serviços Urbanos; 
Proj./Atividade: 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras; 
Código Reduzido: 134; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Juridica  
 

 
6. DA VIGÊNCIA 
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6.1. O presente instrumento terá a vigência de 12 (doze) meses. 
 
7. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
7.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir a execução do serviço, objeto 
do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado, por intermédio de Portaria, o 
qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a autoridade 
superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da CONTRATADA; 
7.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT 
e não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos; 
7.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato; 
7.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições: 
7.1.3.1 Conferência dos serviços executados; 
7.1.3.2. Registrar no ato do recebimento dos serviços, eventuais ocorrências existentes; 
7.1.3.3. Atestar a qualidade dos serviços entregues, sendo responsável por essas declarações; 
7.1.3.4. Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese da 
CONTRATADA, não cumprir o contrato, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que 
tal ato acarretar à CONTRATANTE; 
7.1.3.5. Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos de 
regularidade fiscal da empresa. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Iniciar as demandas de execução de cada etapa dos serviços, a partir da solicitação da 
Secretaria/Setor solicitante no máximo em 5 (cinco) dias no ato da solicitação para a execução 
dos serviços, assim que solicitada; 
8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços/produtos, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
8.3. A Contratada deverá disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as 
necessidades dos serviços quando autorizados. 
8.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 8.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2° da 
Lei 8.666/93; 
8.6. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços; 
8.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto, para tratar com o Fiscal do Contrato, dos assuntos relacionados com 
a sua execução; 
8.8. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria, qualquer empregado cuja atuação, 
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes; 
8.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítima (s) o (s) seu (s) 
empregado (s), em atividade nas dependências dos setores da Secretaria, quando em serviço, 
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências 
legais para o exercício das atividades; 
8.10. Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de 
trabalho, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas normas de segurança do 
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trabalho; 
8.11. A Contratada ficará obrigada a executar os serviços programados no Termo de Referência, 
não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Contratante. Os serviços 
somente serão considerados executados após o término de todas as etapas, retirada dos 
entulhos, reconstituição das partes danificadas, se for o caso, bem como a completa limpeza das 
áreas afetadas; 
8.12. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer irregularidade relacionada com a execução dos 
serviços; 
8.13. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a Prefeitura 
Municipal ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências dos 
setores, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 
8.666/93; 
8.14. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
anuência da Contratante; 
8.15. Fornecer as ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados; 
8.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto Contratado, em que se verificarem, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados; 
8.17. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
8.18. Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes 
da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, 
devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao 
contratante; 
8.19. Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma definidos pelo 
contratante; 
8.20. Os terceirizados deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe, bem 
como cuidadosos com o bem público. 
8.21. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços de seus contratados; 
8.22. Informar ao contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 
8.23. Executar os serviços de forma a não prejudicar o trânsito local e de acordo com as 
especificações técnicas, posturas Municipais, boas normas de higiene, segurança a normas da 
ABNT; 
8.24. Os empregados deverão estar providos de equipamentos de proteção individual – EPI’S, 
sendo a contratada responsável pela execução dos serviços de acordo com as normas de 
segurança do trabalho bem como pelo segura contra risco de acidente de trabalho; 
8.25. Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a fim de manter 
o controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao fiscal do contrato quando 
houver necessidade. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o 
objeto adjudicado dentro das especificações; 
9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 
9.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste 
Instrumento; 
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9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção; 
9.5. Fiscalizar livremente a execução dos serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade; 
9.6. Acompanhar a execução dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 
ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados 
fora das especificações deste Edital; 
9.7. Fornecer informações, dados, projetos técnicos e dar condições para que a empresa possa 
desenvolver as atividades solicitadas; 
 
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) A Contratada não cumprir as obrigações constantes neste Contrato; 
b) A Contratada der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos de 
I a XII, XVII e XVIII, da Lei 8.666/93; 
c) Qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato; 
d) Preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesses públicos devidamente demonstrados e justificados. 
10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada será informada por correspondência, a qual 
será juntada ao processo administrativo. 
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios-AMM, considerando se rescindido o 
Contrato a partir da última publicação. 
10.4. A solicitação da Contratada para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo Município, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
10.5. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato a seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a 
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e atestada 
pelo Fiscal do Contrato. 
11.2. Realizado o serviço a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), 
emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 
11.2.1. Ofício solicitando o pagamento; 
11.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
11.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 
11.2.4. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede 
da licitante vencedora; 
11.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT. 
11.3. O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT no prazo 
de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos 
respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do 
Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora. 
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
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financeira: 
11.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, 
das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora. 
11.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos objetos 
fornecidos a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome do banco onde 
deverá ser feito o pagamento: 
11.5.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a 
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
11.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva dos serviços executados. 
11.6. O MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT 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. 
11.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do Contratado. 
 
12. DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste Instrumento, 
admitida a 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. 
12.2. Os preços praticados 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 da contratação. 
12.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o Contratante 
solicitará a Contratada, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a 
adequá-lo ao preço usual no mercado. 
12.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais 
ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 
preços. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS 

13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 
sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, 
quais sejam: 
13.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
13.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), 
sobre o valor da nota de empenho; 
13.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) 
sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de 
empenho, sem prejuízo das demais cominações legais; 
13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 
devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% 
(quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 
13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
Prefeitura Municipal de SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT poderá garantida a prévia defesa, aplicar, 
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também, as seguintes sanções: 
13.1.2.1. Advertência, 
13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização 
dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia; 
13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral 
no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas 
administrativa ou judicialmente; 
13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia; 
13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis; 
13.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 
comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de 
atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções 
adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
13.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;  
13.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do 
serviço; 
 
14. DA GARANTIA 

14.1. Se, a qualquer tempo, o Município vier a observar qualquer tipo de dano material, ou 
desconformidade com as especificações constantes deste instrumento, este deverá ser 
substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas 
de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n. 016/2021 e as propostas 
apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital 
sobre as das propostas. 
15.2. 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 OU apostilamento ao presente contrato. 
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de 
Pregão Presencial n. 016/2021, seus anexos e as propostas da contratada. 
III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem 
prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal. 
 
16. DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato 
no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, conforme Lei n. 10.520/02. 
 
17. DO FORO 

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 – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA EMAIL: 

pregaosfa@outlook.com  Página 8 
 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Felix do Araguaia MT, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
18.1. Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por 
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da ADESÃO 006/2021, 

em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
                      SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, 20 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 

EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP   
CONTRATADA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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Testemunhas: 
 
01:__________________________________ 02: ___________________________ 
Nome>       Nome> 
CPF             CPF 
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