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CONTRATO Nº 12/2022 

                                                                       PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022. 

                                                                       ADESÃO Nº 001/2022. 

 
CONTRATO Nº 12/2022 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 023/2021 – PROCESSO Nº 067/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL 006/2021 – GERENCIADA PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, FIRMADO COM A EMPRESA 

WEMERSON BARBOSA DA SILVA – ME, AQUISIÇÃO DE MUDAS 

DE PLANTAS E FLORES, MATERIAIS PARA FORRAÇÃO, 
INCLUINDO SERVIÇOS DE PLANTIO NO MUNICÍPIO DE SÃO 

FELIX DO ARAGUAIA – MT. 

 
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, devidamente inscrita no CNPJ nº 

03.918.869/0001-08, neste ato legalmente representado pelo sua Gestora Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, 

brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do CPF n. º 049.351.084-28 e da Carteira de Identidade n.º 53.204.353-4 
SSP/SP, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa WEMERSON BARBOSA DA SILVA – ME, 

CNPJ/MF n.º 09.385.325/0001-04. Com sede na Av. E, Quadra 112, Lote nº 08, Município de Vila Rica - MT, CEP 78645-

000 Tel.: (66) 3554-1914. E-MAIL: viveiroefloriculturavilarica@hotmail.com. Representado pelo Senhor: WEMERSON 

BARBOSA DA 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 Administrativo n° 005/2022, gerado pela Adesão 

nº 001/2022, 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. 006/2021, anexo ao Processo Administrativo nº 067/2021, 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. 

                              

                CLÁUSULA PRIMEIRA   DO OBJETO. 

 
1.1.  O OBJETO DESTE CONTRATO E AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E FLORES, MATERIAIS PARA FORRAÇÃO, 
INCLUINDO SERVIÇOS DE PLANTIO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO EM PRAÇAS, JARDINS E 
CANTEIROS DA CIDADE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT, VISANDO ASSIM ATENDER AS DEMANDAS 

ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE ÓRGÃO SOLICITANTE, 

conforme descrição dos Itens abaixo: 

 

 ITENS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 

 
 

ITENS 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
QTDE 

 
UNID 

 
UNIT. R$ 

 
TOTAL R$ 

1 Muda de buxinho, podado aproximadamente 40 cm de 
altura x 42 cm de diâmetro, tolerância de 5% nas 
medidas. 

74 Und 88,00 6.512,00 

2 Palmeira ráfia, muda mínimo 3 artes cada, aprox. 1,20 m 
de altura, tolerância de 5% nas medidas 

51 Und 26,30 1.341,30 

3 Muda de zamiocuca natural, aprox. 40 cm altura, 25 
largura, tolerância de 5% nas medidas. 

50 Und 54,05 2.702,50 
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4 Muda ixora florada, natural, aprox. 20 cm altura, 15 cm 

largura, tolerância de 5% nas medidas. 

17 Und 5,30 90,10 

5 Muda de areca bambu, natural, com aproximadamente 2 
metros de altura, tolerância de 5% nas medidas. 

145 Und 100,00 14.500,00 

6 Muda de dianelia, com aproximadamente 40 cm de altura, 

tolerância de 5% nas medidas. 

103 Und 21,95 2.260,85 

7 Muda de fênix natural, com aproximadamente 1,5 metros 
de altura, 70 cm de largura. Tolerância de 5% nas 
medidas. 

35 Und 135,71 4.749,85 

8 Muda de minicamará, natural, com 

aproximadamente 10 cm de altura. 

1.000 Und 4,00 4.000,00 

9 Muda de antúrio, natural, com aproximadamente 70 cm 
de altura, 50 cm de largura, cor vermelha e branca. 
Tolerância de 5% nas medidas. 

35 Und 57,00 1.995,00 

10 Muda      de       palmeira       marcature,       com 

aproximadamente 2,5 metros de altura, e até 4 (quatro) 
artes (folhas), livre de folhas amareladas, queimadas do sol 

e/ou secas. Tolerância de 5% nas medidas. 

65 Und 175,00 11.375,00 

11 Muda de Moreira, aprox. 40 cm altura x 30 cm largura. 
Tolerância de 5% nas medidas. 

155 Und 29,00 4.495,00 

12 Muda de podocarpus, medindo aproximadamente 1,5 

metros de altura x 90 cm de largura. Tolerância de 5% nas 

medidas. 

50 Und 30,00 1.500,00 

13 Muda de arundina, medindo aproximadamente 60 de 
altura x 20 cm de largura. Tolerância de 5% nas medidas. 

53 Und 29,00 1.537,00 

14 Muda de piramidales, medindo aproximadamente 1,9 
metros de altura x 20 cm de largura. Tolerância de 5% 
nas medidas 

40 Und 443,00 17.720,00 

 
15 

Muda de palmeira licuala com aproximadamente 60 cm 
de altura, com no mínimo 3 folhas medindo 30cm x 25cm 
cada. Tolerância de 5% nas medidas. 

40 Und 75,00 3.000,00 

16 Muda de bambu mossó, aproximadamente 1,50 metros de 

altura. 

40 Und 186,00 7.440,00 

 
    17 

Muda de arvore da felicidade, com folhagens mais 
finas e recortadas, (fêmea), medindo 
aproximadamente 1 metro de altura. Tolerância de 
5% nas medidas. 

25 Und 60,00 1.500,00 

 
       18 

Muda de arvore da felicidade, com folhagens mais 
arredondadas, (macho), medindo aproximadamente 
1 metro de altura. Tolerância de 5% nas medidas. 

25 Und 100,00 2.500,00 

 
      19 

Muda de palmeira washintonia (washitonia 
robusta), medindo aproximadamente 2 metros de 
altura. Tolerância de 5% nas medidas. 

50 Und 120,00 6.000,00 

 
       20 

Muda de palmeira rabo de raposa, medindo 
aproximadamente 4,5 metros de altura do tronco a 
folha, com até 5 (cinco) artes (folhas), livre de 
folhas amareladas, queimadas do sol e/ou secas. 
Tolerância de 5% nas medidas. 

80 Und 550,00 44.000,00 
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21 

Muda de palmeira azul (acinzentada), medindo 
aproximadamente 2 metros de altura do tronco a 
folha, tronco medindo um raio aproximado de 25 
cm, com até 6 (seis) artes (folhas), livre de folhas 
queimadas do sol e/ou secas. Tolerância de 5% 
nas medidas. 

50 Und 750,00 37.500,00 

 22 Muda de buganvílle, medindo aproximadamente 
1,20 metro de altura x 70 cm de diâmetro, (adulta), 
com flor, nas cores rosa, pink, lilás e branca 

50 Und 43,75 2.187,50 

23 Muda de lírio da paz, medindo aproximadamente 
40 cm de altura, com flores, livre de folhas 
amarelas, queimadas do sol e/ou secas. Tolerância de 
5% nas medidas. 

15 Und 43,00 645,00 

 
24 

Muda de jiboia variegata, medindo 
aproximadamente 35 cm de altura, livre de folhas 
queimadas do sol e/ou secas. Tolerância de 5% nas 
medidas. 

50 Und 40,00 2.000,00 

 
25 

Muda de pacová, medindo aproximadamente 70 
cm de altura x 80 cm de diâmetro, livre de folhas 
amareladas, queimadas do sol e/ou secas. 
Tolerância de 5% nas medidas. 

19 Und 68,75 1.306,25 

 
26 

Muda de tradescantia, dos tipos: zebrina, pallida 
porpurea, spathacea, purple. 

125 Und 5,00 625,00 

 
27 

Muda de cruzia, medindo aproximadamente 80 cm de 
altura x 30 cm de diâmetro. 

160 Und 13,03 2.084,80 

 
28 

Grama esmeralda m², (metro quadrado). 3.500 M² 15,57 54.495,00 

 
29 

Fertilizante especial para preparação do solo, 
balanceado, em pó (mineral misto), composto de 
forth plantio, pacote com 10 kg, contendo no 
mínimo suas composições químicas. 

150 Pct 21,00 3.150,00 

30 Terra adubada, em saco de 20 quilos. 38 Saco 26,00 988,00 

 
31 

Substrato farelado, composto de forth plantio e 
forth gel, com ph corrigido, classe a, em saco de 20 
kg. 

28 Saco 107,00 2.996,00 

 
32 

Cascas de pinos, tamanho médio, saco com 8 kg. 98 Saco 34,00 3.332,00 

 
33 

Argila expandida, para jardim, em saco de 50 litros. 40 Saco 67,00 2.680,00 

 
34 

Limitador para jardim, com aproximadamente 30 
cm de largura, com bordas de aproximadamente 1 
cm, cor verde, caixa com 50 metros. 

55 Cx 5,60 308,00 

 
35 

Seixo branco, marmorizado, nº 2, saco de 15 kg 345 Saco 28,00 9.660,00 

 
36 

Seixo britado, ensacado em saco de 15 kg. 61 Saco 28,00 1.708,00 

 
37 

Xaxim ecológico, feito de fibra de coco, medidas 
aproximadas de 35 x 15 cm. 

10 Und 70,00 700,00 

 

 
38 

Terra preta m³, para plantio e cobertura de área 
gramada (metro cúbico). 

28 M³ 425,00 11.900,00 

 
39 

Seixo britado, lavado, tamanho nº 0, m³ (metro 
cúbico) 

33 M³ 484,00 15.972,00 

 
40 

Gardênia/gardenia jasminoides Muda em pote com 
altura mín. 50 cm 

60 Und 70,00 4.200,00 
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41 NPK saco de 40l 40 Saco 133,00 5.320,00 

 
42 

Vaso coluna quadrada P Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 123,00 1.845,00 

 
43 

Vaso coluna quadrado M vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 142,50 2.137,50 

 
44 

Vaso coluna quadrado G vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 140,00 2.100,00 

 
45 

Vaso coluna redonda P Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 133,00 1.995,00 

46 Vaso coluna redondo M Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 173,25 2.598,75 

47 Vaso coluna redondo G Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 233,00 3.495,00 

48 Vaso coluna cônico P Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 133,00 1.995,00 

49 Vaso coluna cônico M Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 159,00 2.385,00 

 
50 

Vaso coluna cônico G Vaso ornamental em 
polietileno 

15 Und 188,50 2.827,50 

 
51 

Vaso trapézio redondo P Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 133,00 1.995,00 

 
52 

Vaso trapézio redondo M Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 133,25 1.998,75 

 
53 

Vaso trapézio redondo G Vaso ornamental em 
cimento 

13 Und 147,00 2.205,00 

 
54 

Vaso trapézio quadrado P Vaso ornamental 
em cimento 

15 Und 133,00 1.995,00 

 
55 

Vaso trapézio quadrado M Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 173,00 2.595,00 

 
56 

Vaso trapézio quadrado G Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 187,50 2.812,50 

 
57 

Vaso trançado quadrado P Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 133,00 1.995,00 

 
58 

Vaso trançado quadrado M Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 146,00 2.190,00 

 
59 

Vaso trançado quadrado G Vaso ornamental em 
cimento 

15 Und 188,22 2.823,30 

 
60 

Vaso coqueiro M Vaso ornamental em cimento 15 Und 150,20 2.253,00 

 
61 

Vaso coqueiro G Vaso ornamental em cimento 15 Und 173,40 2.601,00 

 
62 

Jasmim manga/plumeria rubra Muda em pote com 
altura mín. 2,50m 

38 Und 85,32 3.242,16 

 
63 

Canafístula/cassia fistula Muda em pote com altura 
mín. 2,50m 

35 Und 128,00 4.480,00 

 
64 

Cerejeira ornamental/prunus serrulata Muda em 
pote com altura mín. 2,50m 

15 Und 133,00 1.995,00 

 
65 

Pata de vaca/bauhinia forticata Muda em pote com 
altura mín. 2,50m 

15 Und 148,00 2.220,00 

 
66 

Manacá da serra/tibouchina mutabilis 
Muda em pote com altura mín. 2,50m 

20 Und 61,50 1.230,00 

67 Tumbérgia/thunbergia Muda em saco 
plástico acondicionado em caixa com 15 und, Com 
altura mín. 15 cm. 

30   
Cx 

61,50 1.845,00 

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 5 

68 Clorofito/chlorophytum comosum Muda em saco 
plástico acondicionado em caixa com 15 und, com 
altura mín. 15 cm. 

30 Cx 60,00 1.800,00 

69 Bela Emília/plumbago auriculata Muda em saco 
plástico acondicionado em caixa com 15 und, com 
altura mín. 15 cm. 

30 Cx 60,00 1.800,00 

 
Valor Global: R$ 368.430,61 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos); 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - MODO DE RECEBIMENTO 

 

2.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao responsável da Secretaria requisitante que verificará e 

confrontará qualidade dos produtos fornecidos com o especificado no Termo de Referência e ata de registro de preços. 

 

2.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a conferência dos produtos. 

 

2.3. Em se verificando vícios ou defeitos nos produtos, o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando 

nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 

 

7.1. A adjudicatária ficará obrigada a efetuar a entrega do produto no município de São Felix do Araguaia, de acordo com o 

local indicado na requisição, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da requisição, que poderá ser encaminhada via 

e-mail. 

 

7.2. Providenciar a regularização, às suas expensas, no prazo de até 10 (dez) dias após notificação formal do produto fornecido 

em desacordo com as especificações do edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentem vício de qualidade. 

 

7.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, no tocante ao 

fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste edital e na Ata de Registro de Preços. 
 

7.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade quanto à entrega do produto, inclusive considerados 

os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

 

7.5. A falta do produto cujo fornecimento incumbe à adjudicatária, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 

atraso, má execução ou inexecução do objeto e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos 

prazos e demais condições estabelecidas. 

 

7.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-

se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT. 

 
7.7. Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT qualquer alteração ocorrida no endereço, 

e-mail ou dados bancários e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 

 

7.8. Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT, mesmo em caso de 

ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a adjudicatária adotar 

todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

 

7.9. Efetuar o fornecimento, conforme estipulado no edital e seus anexos e de acordo com a proposta apresentada, inclusive 

quanto à marca e local apresentado. 

 

7.10. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como 

pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a 
Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

 

7.11. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do edital correram por conta 

exclusiva da adjudicatária. 

 

7.12. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, § II, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo 

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 6 

a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia/MT adquirir quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência 

da signatária da Ata de Registro de Preços. 
 

7.13. Atender às solicitações, excepcionalmente, em regime de urgência e fora dos horários normais de funcionamento, 

inclusive sábados, domingos e feriados. 

 

7.13.1. Indicar telefone para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para 

casos excepcionais. 

 

7.14. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis, referente ao objeto do contrato, para os servidores públicos 

do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo.  

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. Emitir requisições contendo a quantidade dos produtos solicitados e o local para entrega. 

 

8.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital e conforme 

a proposta de preços apresentada pela empresa vencedora. 

 

8.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela adjudicatária, 

proporcionando as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 

 

8.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela adjudicatária. 

 

8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, dos produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela adjudicatária. 
 

8.6. Efetuar o pagamento à adjudicatária, nas condições estabelecidas no edital. 

 

8.6.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 

 

8.7. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira 

para a quitação de seus débitos frente à adjudicatária, sob pena de ilegalidade dos atos. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

 

9.1. O Contrato poderá ser cancelado, total ou parcialmente, de forma unilateral pela Prefeitura Municipal de Sao Felix do 

Araguaia/MT, quando: 
 

a) O fornecedor não dispuser a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade; 

 

b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento; 

 

c) O fornecedor, na execução do contrato, incorrer numa das hipóteses enumeradas no art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos; 

 

e) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

 
f) Tiver presentes razões de interesse público. 

 

9.2. O cancelamento do contrato, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao fornecedor e 

publicado na Imprensa Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências do edital, ata SRP 023/2021 e do 

contrato. 
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10.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu 

pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização. 

 

10.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA 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”. 

 

10.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA efetuará o pagamento por meio de cheque nominal 

ou transferência bancária. 

 

10.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.918.869/0001-08. 

 

10.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
 

10.7. O pagamento efetuado a contratada não o isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento dos produtos, 

especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos oferecidos. 

 

10.8. Toda Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias. 

 

10.9. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas 

e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta licitação. 

 

10.10. A Prefeitura efetuará a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 

7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

11.1.1 A sanção de que trata o item 17.1. será aplicada sem prejuízo de demais sanções aplicáveis, garantido o exercício de 

prévia e ampla defesa. 

 

11.2. O descumprimento sem justificativa plausível das obrigações de entrega dos produtos e solução de quaisquer problemas 

com os itens adquiridos, sujeita a licitante vencedora a multas, na forma seguinte: 

 
a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento) do valor da requisição; 

 

b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento) do valor da requisição, caracterizando-

se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 

 

11.3. Sem prejuízo das sanções pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá também 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 

 

11.4. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, 

sujeita-se às seguintes penalidades: 

 
11.4.1. multa de até 60% sobre o valor adjudicado; 

 

11.4.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Sao Felix 

do Araguaia/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos, e, 

 

11.4.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

11.5. A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 

com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
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11.6. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-

lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 

não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na Dívida Ativa 

do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 

11.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

seu ato punível venha causar à Administração. 

 

11.8. Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o 

respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor 

que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Sao Felix do 

Araguaia/MT. 
 

11.9. As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório e, portanto, não 

eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar. 

 

11.10. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da citação da intimação, podendo 

a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciação e decisão 

superior, dentro do mesmo prazo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

12.1. Os preços registrados não serão revistos, vez que, conforme ddisciplina do art. 19, inc. I, do Decreto 7.892, ao dispor que 
a Administração poderá “liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados”. Assim, 

resta destacar que a Administração Pública Municipal não pratica equilíbrio econômico-financeiro.  

 

12.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

12.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

12.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original. 
 

12.3.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, 

o órgão gerenciador poderá: 

 

12.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

 

12.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

12.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

13.1. Este Contrato vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e 

acatados pelas partes: 

 

a) Edital de Pregão Presencial nº 006/2021 e Termo de Referência; 

 

b) Ata da Sessão Pública; 

 

c) Proposta escrita do fornecedor e/ou recomposição de preços, caso houver; 
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d) Nota(s) de empenho de despesas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, relativos o presente CONTRATO, a seguir especificados: 

 

a) Modifica-la unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do artigo 65 da Lei nº 

8.666 de 21.06.93, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

 

b) Extingui-la, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93; 

 

c) Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 

 
d) Fiscalização da execução do ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1. Todas as despesas decorrentes deste processo contrato correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento 
Municipal, para o ano de 2.022 e anos posteriores, nas seguintes dotações orçamentárias: 

 
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

Unidade: 01 – Departamento ADM. De Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto Atividade: 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas 

previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste contrato e da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

 

18.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu extrato de publicação na Imprensa Oficial do 

Estado, em conformidade com o disposto no art. 20 do Decreto nº 3.555/2000. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

19.1. Fica eleito o Foro de Sao Felix do Araguaia/MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução deste contrato. 
 

19.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito legal, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

 

                                                                                       SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, 04 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

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 10 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 

 

 

WEMERSON BARBOSA DA SILVA – ME 

 CNPJ: 09.385.325/0001-04 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

 

 
 

 

FISCAL DO CONTRATO 

 

Testemunhas: 

 

01:__________________________________  02: ______________________________ 

Nome>       Nome> 

CPF        CPF 

 

A presente minuta de contrato foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração Municipal 
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