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                                                CONTRATO Nº 028/2022. 

                                              PROCESSO ADM. Nº 019/2022. 

                                              INEXIBILIDADE Nº 001/2022. 

 

                                                             

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM 

ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA E A EMPRESA: WESGLY DE M SALES – 

ME. 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 

dos Girassóis, s/nº, centro, na cidade de São Félix do Araguaia/MT, CNPJ Nº 07.209.245/0001-72, representada 

neste ato por seu Prefeita Municipal Sr. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, portador do CPF n° 

049.351.084-28 e Cédula de Identidade RG 53.204.353-4 SSP/SP, residente e domiciliado nesta 

cidade de São Félix do Araguaia-MT, doravante denominada de CONTRATANTE e a Empresa Wesgly de M 

Sales – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Dr. Hermógenes nº 21, inscrita no CNPJ/MF 

nº 27.612.207/0001-73 e Inscrição Estadual nº 066525446, neste ato representada por seu sócio proprietário Sr. 

Wesgly de Matos Sales, brasileiro, casado, portador do CPF 020.840.773-11, e RG n.º 03961208645 SSP/CE, 

residente e domiciliado na Avenida Sabino Vieira Cavalcante, n.º46, bairro Centro, no município de Pedra 

Branca, CEP: 63630-000. 

 
I - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 

8.666/93, e Inexigibilidade n.°000/2020 e demais normas legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

 

1.1 Contratação do Professor Amaral Barbosa de Lima e equipe através da Empresa Wesgly de M. Sales-ME 

para atender as necessidades de Capacitação da equipe da Secretaria Municipal de Educação (SMEC); 

Formação Continuada dos professores da educação infantil ao 9° ano da Rede Municipal de ensino; 

Implantação de instrumentos de planejamento para gestores e professores; Implantação do sistema 

municipal de avaliação das disciplinas de Português e Matemática do 1° ao 9° ano de forna online com 

correção e resultado imediato; Promoção da participação da família; Organização do Projeto Político 

Pedagógico; Atualização do currículo de acordo com a BNCC sendo no mínimo 16 horas mensais 

presenciais com disponibilidade da equipe de forma online de São Félix do  Araguaia-MT, avaliações online 

bimestrais e diagnóstica, elaboração de provas para os processos seletivos simplificados da SMEC, por um 
período de 12 meses (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023). 

 
ITEM CÓD 

TCE/MT 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QTDE UNID. PREÇO 

UNIT      

MÁXIMO 

TOTAL 

PREÇO 

MÁXIMO EM 

R$ 

01 
00026279 

(cód: 1092) 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ASSESSORIA PEDAGOGICA, FORMAÇAO 
CONTINUADA PARA PROFESSORES DA 

EDUCAÇAO INFANTIL AO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E 

IMPLANTAÇAO DE INSTRUMENTAL DE 

PLANEJAMENTO PARA GESTORES E 

PROFESSORES; IMPLANTAÇAO DO 

SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIAÇAO 

DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E 

12 MESES R$ 12.500,00 R$ 150.000,00 
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MATEMATICA DO 1º AO 9º ANO DE 

FORMA ON-LINE COM CORREÇAO E 
RESULTADO IMEDIATO; PROMOÇAO 

DA PARTICIPAÇAO DA FAMILIA; 

ORGANIZAÇAO DO PROJETO POLITICO 

PEDAGOGICO; ATULAIZAÇAO DO 

CURRILCULO DE ACORDO COM A 

BNCC. SENDO NO MINIMO 16 HORAS 

MENSAIS E PRESENCIAIS, COM 

DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE 

FORMA ON-LINE. EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇAO E CULTURA NO MUNICIPIO 

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 

 

 

1.1.1 Integram, completam e vinculam o presente contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, as condições e especificações expressas no processo de INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 001/2022 e na Proposta da CONTRATADA. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

2.1. O serviço prestado será a palestra, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. 

2.2. A CONTRATADA se obriga a executar todo o disposto em proposta anexa ao processo de inexigibilidade, 
do qual do originou este instrumento contratual. 

2.3. Todos os custos acerca do deslocamento, hospedagem, alimentação, insumos e equipamentos necessários à 

prestação dos serviços serão suportados pela CONTRATADA. 
2.4. Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, exercer plena e constante 

fiscalização do objeto contratado. 

2.5. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, e das elencadas no processo de 

Inexigibilidade de licitação, são obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, tais como, alimentação, hospedagem e demais 

despesas que surgir referente à palestrante e sua equipe, caso o tenha; 
b)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros; 

c)  Responsabilizar-se pelo real cumprimento da obrigação, assim como pela sua qualidade; 

d) Executar a palestra na data prevista; 
e) Responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, fiscal, securitária e 

previdenciária, tributos, taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes da prestação do objeto licitado. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES. 
 

3.1 OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE: 
3.1.1 Fornecer subsídios e informações adequadas para a correta realização dos serviços, conforme objeto; 
3.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 

3.1.3 Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um funcionário especialmente 

designado; 

3.1.4 Realizar o pagamento nas formas e nos prazos estabelecidos no contrato; 
3.1.5 Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços. 

3.2. DA CONTRATADA: 
 
3.2.1 Realizar o objeto desta contratação, de acordo com as especificações deste Termo, utilizando normas 

técnicas oficiais para a boa execução do serviço e cumprir o que se segue:  

3.2.2 Executar os serviços com qualidade e eficiência, conforme especificado neste termo de referência; 
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3.2.3 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou quaisquer ônus 

fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução da prestação do serviço e, ainda, quaisquer outros 
encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência 

da celebração do contrato e de sua execução; 

3.2.4 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, não transfere à administração a responsabilidade por seu pagamento nem 
poderá onerar o objeto desta; 

3.2.5 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a Administração e/ou a terceiros, quando 

caracterizada a má fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional, durante a prestação do serviço; 
3.2.6 Fica obrigada a comunicar, por escrito, à Administração a ocorrência de qualquer fato ou dano anormal, 

verificado no local da prestação do serviço pactuado, até o primeiro dia útil subsequente a ocorrência; 

3.2.7 Responsabilizar-se pela sua conduta ética, durante as horas de trabalho, de forma a manter o devido respeito 

e cortesia no seu relacionamento com terceiros e servidores da Administração; 
3.2.8 que a Administração fiscalize, a qualquer tempo, a execução da prestação do serviço, ficando assegurado à 

Administração, o direito de aceitá-lo ou não; 

3.2.9 Ressarcir à Administração o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da 
prestação do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da Administração ou ainda por caso 

fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à Administração no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, após a sua ocorrência; 7.2.1.9 Comunicar ao gestor da contratação, por escrito, qualquer 
anormalidade, de caráter urgente, tão logo verificada, na prestação dos serviços; 

3.2.10 Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, eventualmente, solicitar a 

Administração; 

3.2.11 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato convocatório; 

3.2.12 É expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor pertencente ao 

quadro de pessoal da Administração; 
3.2.13 Não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meio, informações obtidas em decorrência da realização 

dos serviços objeto deste Contrato, sem prévia e expressa autorização da Administração; 

3.2.14 A empresa Contratada deve estar ciente que a Contratante estará isenta de quaisquer outros danos causados 
a terceiros, originários das atividades desenvolvidas pela Contratada durante a execução dos serviços, mesmo que 

não intencionais, devendo, assim, arcar com eventuais prejuízos, danos, ações indenizatórias ou outras demandas 

administrativas ou judiciais que por ventura possam surgir no decorrer do serviço, ou mesmo após sua conclusão; 

3.2.15 Protocolar junto a CONTRATANTE qualquer solicitação de aditamento ao Contrato, seja quantitativo, 
qualitativo, ou prorrogação de prazo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias antes do término do prazo de execução; 

3.2.16 Não transferir, sob hipótese alguma, a execução dos serviços, objeto do presente edital; 

3.2.17 As despesas decorrentes de locomoção (passagens aéreas ou terrestres) ocorrerão por conta da 
CONTRATADA, assim como hospedagem e alimentação dos formadores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1- Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da prestação dos 

serviços, e se processará por meio de Ordem Bancária, creditada na conta corrente indicada de Titularidade da 

CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 
4.2 Os pagamentos serão efetuados com a devida emissão da referida nota fiscal, para fins de liquidação e 

pagamento, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado pela portaria ***/2020, para este fim.  

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe 
tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer 

compensação.  

4.4 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 

inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato no ato de sua assinatura, eis que guardam absoluta 
conformidade com a minuta integrante deste Edital. 
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4.5 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer obrigação que 

lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer 

compensação. 
4.6 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as 

especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

4.7 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada 

ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
4.8 As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

4.9 O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 

procedimento licitatório. 
4.10 Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

4.11O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas 
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito 

Federais e com o FGTS. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
 

5.1 Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e 
irreajustável. 

5.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do 

Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

5.2.1 Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente 
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 
 

6.1. A prestação de Serviços se iniciará no dia 07 de março de 2022, juntamente com as aulas dos alunos 

beneficiários. 
6.2 O prazo de execução dos serviços é de 12 (Doze) meses, podendo haver, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessário para conclusão da prestação de serviços, termos da lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação 
orçamentária:  

 

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

Unidade: 03 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – FUNDEB; 

Projeto Atividade: 2046 – Manutenção e Encargos do FUNDEB 30% - Fundamental. 

Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Cód.: 458; 

 

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

Unidade: 03 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – FUNDEB; 

Projeto Atividade: 2048 – Manutenção e Encargos c/ a Educação Infantil - FUNDEB 30%; 

Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Cód.: 469; 
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Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

Unidade: 07 – Departamento de educação e Cultura; 

Projeto Atividade: 2037 – Manutenção e Encargos c/ o Departamento de a Educação; 

Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Cód.: 512, 513 e 514; 

 

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

Unidade: 07 – Departamento de educação e Cultura; 

Projeto Atividade: 2038 – Manutenção e Encargos c/ o Salário Educação; 

Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Cód.: 525 e 526; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
 

8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o 
valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

I- advertência;  

II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 2 (dois) anos e, 

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

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde 

que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.  

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da 

notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela 
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em 

agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da 

notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
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10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo 

deste Contrato na imprensa oficial do município. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 Ficará responsável pela fiscalização da execução do presente contrato a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir questões 

oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas 
e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

 

 
São Félix do Araguaia - MT,  07 de março  de 2022. 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

WESGLY DE M SALES – ME 
CNPJ: 27.612.207/0001-73 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 
 

Andréia Oliveira Pinheiro 

       Matrícula de Nº 3.144. 

          FISCAL DO CONTRATO 

 

 
 

 

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   Página 7 
 

 

 

 

 
Testemunhas: 

 

Nome      Nome 

CPF      CPF 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

A presente minuta foi analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Administração. 
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