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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022. 

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022. 

CONTRATO Nº 059/2022. 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA – MT E A EMPRESA GOVFACIL GESTAO 

E TECNOLOGIA LTDA-ME 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa à Av. Araguaia, n. 248, CENTRO CEP: 78670000, devidamente inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n º 03.918.869/0001-08, neste ato representado, na 

forma da lei, pela Sra Janailza Taveira Leite , brasileira, casada, Advogada , portador da Cédula de Identidade – Registro 

Geral n. 53.204.353-4,  SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n. 049.351.084/28, 

que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa GOVFACIL GESTAO E 

TECNOLOGIA LTDA-ME, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - 

CNPJ sob o n. 41.886.613/0001-55 , estabelecida à Rua Rua Alexandre Fleming , n º 2194, brasileiro (a), estado civil, 

profissão, residente (Ismael Duraes da Costa), portador da Cédula de Identidade – Registro Geral № 8.666/93 (SSP/PR) 

e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n. 063.934.169-12 chamado simplesmente de 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório n. 039/2022, realizado na 

modalidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 003/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 

USO DO APLICATIVO NOVO GovFacil QUE FAZ ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES E 

OBRIGAÇOES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMOSTRATIVOS DOS INDICES 

CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇAO,FUNDEB,SAUDE E FOLHA DE PAGAMENTO, 

ACOMPANHADOS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS DEFERAIS,ANALISE DA PREVIA 

FISCAL, DADOS DE EMPRESAS, EMPREGOS, FROTAS, ACOMPANHAMENTO DAS 

PUBLICAÇOES REFERENTES AOS PROCESSOS JURIDICOS DOS PRINCIPAIS TRIBUNAIS, 

INDICADORES GERENCIAIS, E ALGUNS COMPARATIVOS ONDE E POSSIVEL TRAZER 

DIVERSAS INFORMAÇOES FUNDAMENTAIS COM OBJETIVO DE FACILITAR O 

CONTROLE DA GESTAO PUBLICA E TORNAR MAIS EFICIENTE A GESTAO DO 

MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. 

 

LOTE 1: 

 

Item 

 

Descrição do Item 

Proponente / Fornecedor 

Unidade 

Classificaçã

o 

QTD 

 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

 

1 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO 

APLICATIVO NOVO GOVFACIL QUE FAZ 

ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES E 

OBRIGAÇOES ESTADUAIS E FEDERAIS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO 

APLICATIVO NOVO GovFacil QUE FAZ 

ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES E 

OBRIGAÇOES ESTADUAIS E FEDERAIS, 

RECEITAS, DEMOSTRATIVOS DOS INDICES 

CONSTITUCIONAIS,EDUCAÇAO,FUNDEB,SAUDE 

E FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHADOS 

 

UN 

 

1 
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DOS PROGRAMAS E CONVENIOS 

DEFERAIS,ANALISE DA PREVIA FISCAL, DADOS 

DE EMPRESAS, EMPREGOS, FROTAS, 

ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇOES 

REFERENTES AOS PROCESSOS JURIDICOS DOS 

PRINCIPAIS TRIBUNAIS, INDICADORES 

GERENCIAIS, E ALGUNS COMPARATIVOS ONDE 

E POSSIVEL TRAZER DIVERSAS INFORMAÇOES 

FUNDAMENTAIS COM OBJETIVO DE FACILITAR 

O CONTROLE DA GESTAO PUBLICA E TORNAR 

MAIS EFICIENTE A GESTAO DO MUNICIPIO DE 

SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. 

 

 GOVFACIL GESTAO &  TECNOLOGIA LTDA Vencedor  7.000,00 7.000,00 

 

 

 

Total Geral 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

 

2.1. São condições gerais do fornecimento do objeto: 

 

2.1.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer ao Município o objeto constante na cláusula precedente, 

mediante autorização expedida pelo Setor de Compras, entregando-os a suas expensas na cidade de Sao Felix 

do Araguaia - MT. 

2.1.2. Nenhum serviço será executado sem o recebimento da NAD (Nota de Autorização de Despesa) e do 

Empenho, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular. 

2.1.3. A CONTRATADA é obrigada a atender a solicitação do MUNICIPIO, conforme NAD (Nota de 

Autorização de Despesa), nas quantidades solicitadas, ficando sujeita às penalidades e multas previstas neste 

Contrato, caso não atenda. 

2.1.4. A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas 

entregas. 

2.1.5. Se achados irregulares, a Contratada terá o prazo de 02 (dois) dias corridos para substituir ou 

complementar os serviços, sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes da proposta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- 

FINANCEIRO 

 

3.1. O presente Contrato é firmado pelo preço de R$ 7.000,00, cujos valores unitários se encontram discriminados 

na proposta apresentada pela contratada. 

3.2. Nos preços indicados nesta cláusula estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o serviço, inclusive 

tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas e sociais, etc. 

3.3. O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato para mais ou para menos, se justifica nas seguintes 

ocorrências: 

3.3.1. Para mais, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado, ou ainda, em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica (probabilidade de perda 

concomitante à probabilidade de lucro) extraordinária e extracontratual. 

3.3.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, 

quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 

3.4. Para a caracterização do pedido de reequilíbrio, a Contratada deverá apresentar cópia de Planilha de Custos, 

devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês da contratação, informando sua margem de lucro no 

fornecimento do objeto ora contratado, bem como cópia das notas fiscais referentes ao período de realização do pedido. 

3.5. Para deferimento do reequilíbrio, se ocorrida alguma das situações acima descritas, a Contratada deverá 

apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as notas fiscais e demais 

documentos que a justifiquem, sendo que o realinhamento se dará mediante a comprovação do preço pago ao(s) 

fornecedor(es). 
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3.6. O Município se reserva no direito de realizar cotação paralela, para averiguar os valores informados nas 

Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situação contornável, através da troca de fornecedores por parte 

da Empresa, será considerado injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais. 

3.7. A Administração deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços 

revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas despesas, sendo que a atualização não retroagirá a 

ordens de fornecimento já emitidas. 

3.8. O novo preço só terá validade após parecer jurídico e não terá efeito retroativo. 

3.9. Da mesma forma, para a realização de reequilíbrio econômico do Contrato para menos, a Administração 

deverá comprovar a queda dos preços através da juntada de planilhas de composição de custos e/ou cotações de 

preços de mercado. 

3.10. O reajuste de preço será admitido caso a vigência do Contrato ultrapasse o período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

3.10.1. O reajuste obedecerá à variação do IPCA/IBGE, ou outro índice oficial que venha a substituí-

lo no caso de sua extinção. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA após a entrega dos serviços na forma estabelecida no presente 

Contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais 

respectivas, e nas seguintes condições: 

4.1.1. Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto efetivar-se-ão em até 30 (trinta) dias a partir do 

efetivo recebimento do produto/serviço ou do atesto da Nota Fiscal por servidor designado através de 

Portaria. 

4.1.2. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos: 

- Certificado de Regularidade do FGTS; 

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Cópia da Nota de Empenho. 

4.1.3. Na Nota Fiscal deverá constar o código de cada item, conforme relacionado no processo. 

4.1.4. Para entrega da Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a mesma deverá 

estar devidamente atestada pela Gerência competente. 

4.1.5. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

na conta indicada pela CONTRATADA, não sendo aceito eventuais BOLETOS BANCÁRIOS. 

4.1.6. A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ da empresa que 

apresentou proposta para este processo. Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da 

participante do processo. 

4.1.7. Preferencialmente a Contratada deve possuir conta corrente no Banco do Brasil, para 

transferência bancária dos pagamentos. 

4.1.8. Em caso de pagamento realizado em atraso pela CONTRATANTE, serão aplicadas as 

disposições previstas no art. 40 da Lei 8.666/93. 

4.1.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe 

tenha sido aplicada. 

 

CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

5.1. O prazo para entrega dos serviços será de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da NAD (Nota de Autorização 

de Despesa) e do Empenho. 

 

CLAUSULA SEXTA – DOTAÇÃO 

 

6.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2022. 

6.2. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas 

consignadas nos orçamentos do Município e as alterações se processarão por meio de simples procedimento 

administrativo. 
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Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Admin. Planej. De Fazenda; 

Unidade: 01 – Coordenadoria da ADM. e Planejamento; 

Projeto Atividade: 2028 – Manutenção e Encargos da Coord. Adm. e Planejamento; 

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

Cód.: 111; 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

8.1.1. Entregar os serviços na forma proposta e contratada, em conformidade com as especificações e 

demais condições constantes na respectiva INEXIGIBILIDADE e seus Anexos, observando fielmente os 

quantitativos das requisições. 

8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços entregues, 

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente 

dos trabalhos. 

8.1.3. Garantir a melhor qualidade dos serviços, atendidas as especificações e normas técnicas de 

produção para cada caso CONFORME SOLICITAÇÃO, em especial as normas da ABNT e INMETRO, 

assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação. 

8.1.4. Entregar os serviços conforme consta na NAD (Nota de Autorização de Despesa), os quais serão 

conferidos e, se achados irregulares, a empresa terá o prazo de 02 (dois) dias corridos para substituir os mesmos 

sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes da proposta. 

8.1.5. A entrega dos serviços em desconformidade com o especificado, caso não seja possível a correção ou 

troca, sujeitará a sua devolução e aplicação das sanções legais cabíveis. 

8.1.6. Após vistoria feita por responsável técnico, se necessário ou solicitado pela Administração Pública, 

custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 

de que trata a presente licitação. 

8.1.7. Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais relacionados à presente licitação, 

observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito. 

8.1.8. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e 

qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados. 

8.1.9. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo 

toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 

8.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE. 

8.1.11. Cumprir todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere 

às normas de segurança no trabalho e de construção civil, bem como as previstas na legislação específica: 

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as 

quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 da Lei 8666/93. 

8.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a terceiros, em 

razão da execução deste contrato, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, 

ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da comprovação de sua responsabilidade, podendo este prazo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE. 

Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor 

referente ao ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, ainda, em Juízo. 

8.1.13. Apresentar as Notas Fiscais preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos 

anotados nas requisições, em tempo de serem processadas. 

8.1.14. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. 

8.1.15. Encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal, a NAD (Nota de Autorização de Despesa) e o 

Empenho, para possibilitar o controle do CONTRATANTE. 

8.1.16. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO 

 
 

  

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT    Página 5  

8.1.17. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 

8.1.18. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência 

da Administração. 

8.1.19. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por 

cento do valor total da adjudicação; 

8.1.20. Na hipótese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá-lo no mesmo nível de 

qualidade e preço apresentados na proposta. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

 

9.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e 

seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste instrumento. 

9.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com atraso 

injustificado, tem como consequência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de 

direitos, previstas em lei. 

9.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 

9.4. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a fornecedora será notificada, através do endereço 

de e-mail indicado no cadastro realizado junto à Prefeitura, da infração e da penalidade correspondente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, apresentar defesa. 

9.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou 

rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 

9.6. Da decisão caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

9.7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial deste instrumento, assim como a execução irregular, 

com atraso injustificado ou nos casos em que a fornecedora ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução desta Ata, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude 

fiscal, sujeitará a fornecedora à aplicação das seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

9.8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, no 

intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a fornecedora descumprir qualquer das 

obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato. 

9.9. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou para compensar execução 

irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente com a sanção restritiva de direito prevista no item 9.7. alínea 

“c” desta cláusula. 

9.10. Na fixação do prazo da penalidade prevista no item 9.7. alínea “c”, deverão ser considerados o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

9.11. A multa prevista item 9.7. alínea “b”, será: 

9.11.1. De 10% (dez por cento) do valor da proposta à empresa que recusar-se injustificadamente a honrar a 

proposta apresentada; 

9.11.2. De 20% (vinte por cento) à empresa que recusar-se a contratar, até o momento da adjudicação; 

9.11.3. De 30% (trinta por cento) ao licitante que se recusar, injustificadamente, após ser considerado 

adjudicatário, a assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da 

sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Sao Felix do Araguaia - MT, pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

9.11.4. De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega. 
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9.11.5. De 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato ou sobre o valor 

correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora. 

9.12. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso como descumprimento total 

ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do contrato ou sobre o valor correspondente à(s) parcela(s) não entregue(s). 

9.13. Na hipótese do item anterior se o descumprimento da obrigação comprometer o regular desenvolvimento das 

funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena prevista no item 9.7. alínea “c”. 

9.14. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de 

defesa e de recurso do contrato, será: 

9.14.1. Descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual; 

9.14.2. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da celebração do contrato em 

que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada; 

9.14.3. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação 

para a assinatura do Contrato, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 

Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação; 

9.14.4. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para 

cobrança judicial. 

9.15. A aplicação de sanções à contratadas/fornecedoras deve ser objeto de registro como fator relevante para a 

determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que 

se tornem contumazes. 

9.16. Nos casos em que a microempresa, empresa de pequeno porte ou microeemprededor individual deixar de 

atender o prazo estabelecido nos itens para apresentação da documentação regular pertinente à regularidade fiscal, a 

administração pública aplicará a pena de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública, cumulada com a aplicação de uma multa compensatória no valor de 10% do valor total estimado 

da licitação. 

9.17. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações dela 

decorrentes. 

9.18. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que se 

verificarem aplicáveis à espécie do objeto da presente contratação, em especial em decorrência de perdas e danos, 

danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 

 

CLAUSULA DÉCIMA – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCESSO, E DA RESCISÃO DO 

CONTRATO 

 

10.1. A Administração Pública se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do 

objeto da contratação, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, 

caso em que a Contratada terá direito de receber os serviços efetivamente entregues e demais ressarcimentos 

garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

10.2. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Sao Felix do Araguaia - MT, o direito de revogar o processo por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo em virtude de vício 

insanável. 

10.3. A autoridade competente para anular ou revogar o processo é a Prefeita Municipal de Sao Felix do Araguaia 

- MT. 

10.4. A declaração de nulidade do processo de Inexigibilidade de Licitação opera retroativamente, impedindo 

efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido. 

10.5. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar a Contratada pelo que esta houver executado até 

a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 

promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

10.6. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 

79 e consequências previstas no artigo 80, todos da Lei n.º 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

10.7. Também poderá ocorrer a rescisão por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante 

notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias. 

10.8. A rescisão poderá dar-se a pedido da CONTRATADA quando: 
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a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

b) O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, 

dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento. 

 

10.9. Por iniciativa da CONTRATANTE quando: 

 

a) A Contratada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

b) A Contratada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida por lei; 

c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

d) A Contratada não cumprir as obrigações contratuais, ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 

as Notas de Empenho; 

e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato ou 

nos pedidos dele decorrentes; 

f) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI da Lei 

Federal n.º 8.666/93; 

g) Em caso de subcontratação total ou parcial do fornecimento dos itens objeto deste instrumento contratual; 

h) Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; 

i) Se houver decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários. 

 

10.10. Em qualquer das hipóteses descritas na condição anterior, a rescisão se dará através de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

11.1. O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo entre as partes, na 

forma da Lei. 

11.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente Contrato ficará a cargo do Servidor Municipal de 

acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos 

qualquer irregularidade, para as devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência 

e/ou execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa contratada. 

12.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei n.º 8.666/1993. 

12.3. As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência do Contrato, 

cabendo ao Gestor e Fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

a) O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e demais documentos relacionados à 

execução do objeto poderão ser organizados em processo de fiscalização. 

b) As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser 

registradas e encaminhadas ao Gestor do Contrato que as enviará ao superior em tempo hábil para a adoção de 

medidas saneadoras. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 

 

13.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e 

comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

14.1. O presente instrumento de Contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por interesse das partes e de conformidade com a Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

16.1. Os licitantes devem observar e o Fornecedor deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. 

16.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

16.1.2.  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais 

e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

16.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

16.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por 

ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 

registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o (Foro da Comarca de Sao Felix do Araguaia - MT), com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 

 

As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do Contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT, 04 de MAIO de 2022. 
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MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA-ME 

CNPJ: 41.886.613/0001-55 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:________________________________ 

RG nº:________________________________ 

CPF nº:________________________________ 

Assinatura:____________________________ 

 

NOME:________________________________ 

RG nº:________________________________ 

CPF nº:________________________________ 

Assinatura:____________________________ 
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