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CONTRATO Nº 057/2022. 

PROCESSO Nº 033/2022. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES 

 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, FIRMADO 

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

MONTAGENS INDUSTRIAIS E LOCAÇÃO LTDA. 

 

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 MB MONTAGENS INDUSTRIAIS E LOCAÇÃO LTDA , inscrita no C.N.P.J Nº: 
45.669.969/0001-98, CEP: 38.320-000 – Santa Vitoria – MG. Rua Roberto Quirino de souza 447. Bairro: Morumbi 

E-MAIL.: mbmontagens.ind@outlook.com.br, denominada CONTRATADA, para celebrar o presente 

instrumento, resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a contratação de empresa, 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 Federal 14.133/21, com as 

alterações, como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

01 (UM) RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 

50.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, 

INCLUINDO INSTALAÇÃO (MONTAGEM) DO RESERVATÓRIO NA RESPECTIVA BASE; PARA O 

DISTRITO DE ESPIGAO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, 

ORIUNDO DO “CONVÊNIO Nº 0897/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 

LOSGISTICA – SINFRA E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO”. CONFORME PLANO DE 

TRABALHO, E ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I TERMO DE 

REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 

 
Item 

 

Descrição do Item 

Proponente / Fornecedor 

Unidade 

Classificação 

QTD 

 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

 

1 

 

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILÍNDRICO, COM 

CAPACIDADE NOMINAL DE 50.000 LITROS 

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILÍNDRICO, COM 

CAPACIDADE NOMINAL DE 50.000 LITROS, PARA 

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO 

HUMANO, INCLUINDO INSTALAÇÃO (MONTAGEM) DO 

RESERVATÓRIO NA RESPECTIVA BASE. 

Marca: MB / MB50TUB 

 

UN 

 

1 

  

 MB MONTAGENS INDUSTRIAIS E LOCACAO LTDA Vencedor  91.890,00 91.890,00 

 
 

 
Total Geral 

 
 

 
 

 
 

 
91.890,00 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

03.01 - O regime de execução indireta sob a modalidade menor preço por item. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

4.01 - O presente instrumento de Contrato foi gerado atraves do Processo Administrativo  nº 033/2022 –PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 012/2022. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

05.01 - O valor global Estimado para execução do presente instrumento de Contrato é fixado em  R$ 91.890,00 

(Noventa e Um Mil, Oitocentos e Noventa Reais). 

05.02 - O valor aqui fixado não será reajustado. 

05.03 – Todas as despesas (tributos, contribuições sociais, e outras despesas) inerentes à execução do presente 

contrato correrão por conta da contratada. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal; 
Unidade: 05 – Departamento de Água e Esgoto Sanitários – DAE; 

Projeto Atividade: 1.023 – Aquisição de Equipto. De Mat. Permanente para o DAE; 

Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 

Cód. Red.: 069 e 070. 
 

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

Unidade: 01 – Departamento ADM. de Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto Atividade: 2.075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras; 

Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO 

07.01 - O prazo de execução do presente Contrato é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir de 28/04/2022, 

prorrogável por igual período ou pelo tempo em que as partes se ajustarem, se houver necessidade, nos termos do 

Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente de que seja titular, dentro de até 30 

(trinta) dias após a aprovação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo Setor responsável. 

 

4.1.1 – O pagamento cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 
8.666/93 será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da aprovação da NF-e. 

 

4.2 – A aprovação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ficará condicionada a: 

a) conferência das quantidades nela descritas com as requisições ou ordens de fornecimento do período; 

b) adequação dos preços unitários e totais a este Contrato; e 

c) prévio recebimento definitivo de todos os produtos e/ou serviços  

nela relacionados. 
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4.3 – Havendo atraso ou erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou qualquer outra circunstância que impeça 
a regular liquidação da despesa, o prazo para pagamento ficará suspenso sem qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE, iniciando-se somente após a regularização da situação pela CONTRATADA. 

 

4.4 – Quando dos pagamentos, se os documentos comprobatórios de regularidade junto às Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, à Justiça do Trabalho, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimentos às exigências 
de habilitação, estiverem com a validade expirada, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, após notificação, 

as penalidades contratuais previstas na Cláusula Oitava, cabendo ainda rescisão unilateral do Contrato, nos 

termos dos Arts. 77 a 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

4.5 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência; eventual retenção de valores para fins de 

compensação não irá gerar direito a reajustamento ou pagamento de juros. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 – São obrigações da CONTRATADA: 

 

7.1.1 – Informar a CONTRATANTE da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 
a prestação do serviço. 

7.1.2 – Manter a qualidade mínima necessária ao bom desempenho do produto/serviço para os fins usuais a 

que se destina. 

7.1.3 – Reparar e corrigir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar 

adulteração, vícios, defeitos, irregularidades ou imperfeições. 

7.1.4 – Assumir integral responsabilidade técnica, administrativa, cível e criminal pelos danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da prestação errônea, inadequada ou incompleta dos serviços. 

7.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação em referência. 

7.1.6 – Encaminhar à CONTRATANTE, regularmente, a Nota Fiscal referente aos serviços prestados. 

7.1.7 – Utilizar mão-de-obra própria e treinada para realização dos trabalhos. 

7.1.8 – Satisfazer todas as exigências legais relativas a qualquer aspecto da execução dos serviços objeto deste 

contrato. 

7.1.9 – Custear todas as despesas decorrentes dos serviços não atribuídas expressamente à CONTRATANTE, 

arcando com todos os tributos, taxas, licenças e despesas gerais que incidam ou venham a incidir sobre as 
mesmas, ainda que indiretamente. 

7.1.10 – Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 

previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas ao pessoal direta ou indiretamente 

relacionado à execução deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 
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7.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

7.1.2 – Efetuar os pagamentos à CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 

7.1.3 – Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

7.1.4 – Fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários para o bom cumprimento do 
objeto deste contrato. 

7.1.5 – Permitir livre acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações onde serão executados os 

serviços, independentemente de permissão prévia, desde que estejam devidamente credenciados, portando 
crachá de identificação. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
10.1 - Caberá á contratada realizar o objeto do contrato de acordo com a legislação vigente e normas internas desta 

Prefeitura (CONTRATATANTE), ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução do deste 

contrato, a mesma terá de cumprir as clausulas contratuais, sob pena para a contratada das penalidades prevista no 
futuro contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.01 - A rescisão do presente instrumento de Contrato poderá ocorrer nos casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

11.02 - À parte que desejar a rescisão, deverá comunicar à outra no prazo mínimo de 10 (dez) dias, com justificativa 
fundamentada, sob pena de indenização de 20% (vinte por cento) do valor do presente Contrato; 

11.03 - No caso de rescisão unilateral por culpa da CONTRATADA, por falha ou inexecução do seu objeto, a 

CONTRATANTE, não se obriga nenhum pagamento indenizatório, observando-se o disposto no artigo 80 da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações; 
§ 1º - A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

técnica ou administrativa para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) Judicial – nos termos da legislação processual; 

11.04 - A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.01 - O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas 
justificativas conforme a seguir: 

I. - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 

a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 

de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II. - Por acordo das partes: 
a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente 

mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro 

fixado sem a correspondente contra prestação dos serviços; 
b) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
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da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

III. - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á, garantida sua prévia defesa, 
às seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida, em casos de atraso injustificado 

na execução, de multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FÔRO 

1.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de conflitos resultantes deste contrato. 

 

E por estarem assim ajustados, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias para um só efeito, depois 

de lido e achado conforme na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

 

 

 
São Félix do Araguaia - MT, 28 de abril de 2022. 
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JANAILZA TAVEIRA LEITE 
Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 
 

 

 

 

MB MONTAGENS INDUSTRIAIS E LOCAÇÃO LTDA 

C.N.P.J Nº: 45.669.969/0001-98 

Empresa Contratada 
 

 

 
 

 

FISCAL DE CONTRATO 

 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

NOME:________________________________ 
RG nº:________________________________ 

CPF nº:________________________________ 

Assinatura:____________________________ 

 
 

 

 

Esta minuta de contrato encontra-se juridicamente analisado e formalmente aprovado, nos termos do 

Parágrafo único, do artigo 38, da Lei 8.666/93. 
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