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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022. 

 
 

PREÂMBULO: 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
sediado à Av. Araguaia nº. 248, Centro, através da Senhora ROSANE DE FARIA 
MACIEL”, Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Félix do 
Araguaia – MT, Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, está contratando por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/21, em seu 
ART. 75, INCISO II, em consonância com o parecer exarado pela Assessoria Jurídica 
desta Prefeitura e demais normas legais pertinentes pelas condições deste edital e 
pelas demais normas legais aplicáveis à espécie.  

 
01 - DO OBJETO 

 
1.0. DISPENSA DE LICITAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM 
MESTRE DE OBRAS PARA MANUTENÇAO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE 
SAUDE I, II, III (RURAL) E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD VALOR 

UNITARIO 
 

VALOR 
GLOBAL 
 

COD 
TCE-MT 

E UF 
01 CONTRATAÇÃO DE UM MESTRE DE 

OBRAS PARA MANUTENÇAO 
PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS 
DE SAUDE I, II, III (RURAL) E 
CENTRO DE ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE TUDO EM CONFORMIDADE 
COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, PARA TODOS 
OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

Mês 7 5.000,00 35.000,00 427001-0 
UF 1 

 
1.2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
 Os serviços e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um 
regime regulamentado por Lei. 
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O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, 
compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações. 

 
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar 

isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as 
necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas 
físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, 
estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às 
contratações. 

 
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da 
CF/1988: 
(...) 
 “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” 

 
Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal 

n.º 14.133/21, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, 

primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, 
moralidade e publicidade. Licitar é regra. 

 
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações 

específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, 
frustrando a realização adequada das funções estatais. 

 
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções 

à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame 
realizado sob a obediência ao estabelecido no ART. 75, INCISO II da Lei n. 14.133/21, 
onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

 
Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 
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No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no 
inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/21. 
 

2. DA HABILITAÇÃO 
 
Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o 

dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos na Lei 14.133/21.  
 
Para habilitação, deve ser apresentada a seguinte documentação: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
c) Certidão Negativa de Débitos Municipais (da sede da 
proponente); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço); 
f) Cópia dos Documentos Pessoais do Sócio/Diretor da Empresa;  
h) Contrato social; ou Requerimento Individual; se necessário for; 
i) Cartão do CNPJ; 
j) Certidão Simplificada se for o caso. 

 
 
3. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas cotação de 
preços juntos a prestadores de serviços dessa natureza, tendo a EMPRESA: EDVAN 
AZEVEDO LOPES, inscrito no CNPJ nº 41.126.950/0001-44; com sede a Rua Luiz 
Gonzaga de Souza s/nº Bairro Vila Alta, Cep 78.670-000, São Félix do Araguaia – MT. 
Representada pelo Sr. EDVAN AZEVEDO LOPES, inscrito no CPF sob o nº 772.616.071-
34 e portador do RG nº26292 – SSP/MT. Apresentado preços compatíveis com os 
praticados nos demais órgãos da Administração. 

 
 A prestação de serviço disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e 
não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando esta vinculada 
apenas à verificação do critério do menor preço. 

 
Da Pesquisa de Preço: No processo em epígrafe, buscamos averiguar os 

valores praticados com a Administração Pública e prestadores de serviços, no ramo 
pertinente, na forma da Lei Federal nº. 14.133/21. 
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Assim, diante do exposto nos documentos, restou comprovado ser o valor 
médio de mercado praticado com a Administração superior ao valor proposto pela 
empresa EDVAN AZEVEDO LOPES, inscrito no CNPJ nº 41.126.950/0001-44; 

 
O valor ofertado a esta Prefeitura foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) pela Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços citado acima. 
 
Comparadamente as pesquisas realizadas, demonstram-se que a 

contratação está dentro do valor de mercado. 
 
Do Preço: O critério do menor preço deve presidir a escolha do 

adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-los está em juntar aos autos do 
respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas. 

 
No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação 

pertinente a Dispensa de Licitação. 
 
De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser 

visto acima, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à 
coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade 
convite que exige no mínimo três licitantes. 

 
De acordo com a Lei 14.133/2022, após a cotação, verificado o menor 

preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal; 

 
Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis 

com a realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a 
Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência do certame licitatório. 

 
Da Minuta do Contrato: Visando instruir a Dispensa de Licitação do 

Processo Administrativo em epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, 
esta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES junta aos autos a Minuta do Contrato. 

 
Da Publicidade: O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 

decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 
em sítio eletrônico oficial. 

 
Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao 

princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções 
a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a 
sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida 
justificativa que ateste o referido ato. 
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Inobstante o fato de a presente contratação estar dentro dos limites 

estabelecidos no art. 75, INCISO II da Lei 14.133/21, o que justifica a contratação 
direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, 
o que ensejaria afronta a Lei de Licitações. 

 
A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de 

licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em 
obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da 
moralidade e da legalidade. 

 
Nesse mesmo sentido, a Lei n.º 14.133/21, reforça a observância desses 

princípios e ainda estabelece que a licitação corresponda a procedimento administrativo 
voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração 
Pública e necessária ao atendimento do interesse público. 

 
Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, 

fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua 
obra Contratação Direta sem Licitação, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília 
Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: “O parcelamento de 
despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o 
de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal” (...) e também o TCU firmou 
entendimento de que “as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de 
ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens”. 

 
Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU 

intitulada Licitações e Contratos – Orientações Básicas, Brasília: 
 
“É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação 

ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do 
valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa.” 

 
“Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para 

dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza 
deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a 
ocorrência de fracionamento de despesa.” Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara.  

 
                     Logo Justificamos esta Dispensa de Licitação em razão da 
necessidade de “Contratação de empresa habilitada para” prestação de serviços citado 
acima. 
 

4 - DO PRAZO DA PROPOSTADAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO   
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4.1 – O prazo de validade da proposta é aquele apresentado pela Empresa em sua 
proposta, ou, em não constando a validade nesta, 60 dias.  
4.2 – O prazo para fornecimento do Objeto do presente Edital será de imediato, 
iniciando-se este prazo juntamente com a assinatura do contrato. 
 

5 – DA DOTAÇÃO E DOS PAGAMENTOS 
 
5.1- As despesas decorrentes da execução do objeto do presente certame correrão a 
conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2022, conforme segue: 
 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde; 
Projeto Atividade: 2054 – Manutenção e Encargos c/ o Fundo Municipal de Saúde; 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Juridica. 
Cód.: 226 e 227; 
 
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos; 
Unidade: 01 – Departamento de ADM de Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto Atividade: 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras; 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Juridica. 
Cód.: 133; 

 
5.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias após a assinatura do 
contrato e/ou apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, 
agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado.  
5.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida.  
5.4- O pagamento será feito por transferência bancária em até 30 dias após a entrega 
dos Serviços, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal 
de Contrato Designado para tal finalidade.  
 

6 – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
 

a) advertência; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração. 

 
6.2 - Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
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Contratada, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do 
Contrato, por dia de atraso, dobrável na reincidência.  
 

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1 - É inteira responsabilidade da empresa contratada, a prestação dos serviços 
objeto deste Edital, sendo que o mesmo responderá por quaisquer danos que causar, 
inclusive perante terceiros, na entrega dos Serviços. 
7.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 14.133/21, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 
 

8 - DO FORO 
 
8.1 - Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente Edital serão resolvidos 
mediante arbitramento, segundo estabelece as leis e o Juízo da Comarca deste 
Município.  

 
9 – DA PUBLICAÇÃO 

 
9.1 – A publicação desta Dispensa de Licitação será feita no Mural Público Municipal, no 
Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios no Doe TCE-MT e no Site do 
Município, aba “Transparência”. 
 
 

10 - CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL O SEGUINTE: 

  
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO; 

               
 

São Félix do Araguaia – MT, em 13 de junho de 2022. 
 
 
Comissão: 

 
 

GILMAR BARREIRA DE ALMEIDA. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
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WEDILA MARTINS SOUZA 
Secretária. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 
 

CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA SALUSTIANO 
Membro. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 
Aprovado pela Secretaria: 

 
 
 

ROSANE DE FARIA MACIEL 
Secretaria Municipal de Saúde 

Port. Nº. 081/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente edital e minuta foram analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica da 
Administração Municipal. 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022. 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

 
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM MESTRE DE OBRAS PARA MANUTENÇAO PREDIAL 
DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III (RURAL) E CENTRO DE ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS.  
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD VALOR 
UNITARIO 
 

VALOR 
GLOBAL 
 

COD 
TCE-MT 

E UF 
01 CONTRATAÇÃO DE UM MESTRE DE 

OBRAS PARA MANUTENÇAO 
PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS 
DE SAUDE I, II, III (RURAL) E 
CENTRO DE ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE TUDO EM CONFORMIDADE 
COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, PARA TODOS 
OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

Mês 7 5.000,00 35.000,00 427001-0 
UF 1 

 
2. JUSTIFICATIVA:  
 
2.1. Faz-se necessária a presente MANUTENÇAO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS 
DE SAUDE I, II, III (RURAL) E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. 
 
2.2. A presente contratação facilitará o desenvolvimento das atividades 
proporcionando melhor desempenho das atividades incumbida a Secretaria Municipal 
de Saúde.  
 
2.2.1. A não contratação desse serviço acarretaria prejuízo a Administração, bem 
como a comunidade nas mais diversas necessidades.  
 
2.1.2. Considerando que os serviços na unidade básica de saúde não parem e 
continuem sendo feitos normalmente, sem que haja prejuízo para a comunidade e a 
administração. 
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O Município de São Félix do Araguaia/MT, Estado de Mato Grosso, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
03.918.869/0001-08, Inscrição Estadual Isento, com sede à Av. Araguaia, 248, 
Centro, representado pela Prefeita, Senhora JANAILZA TAVEIRA LEITE, ATRAVES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, necessita da MANUTENÇAO PREDIAL DAS 
UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III (RURAL) E CENTRO DE ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL; prevista no Art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21.  
 

Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme 
consta do processo, para realizar a presente contratação.  

 
EMPRESA: EDVAN AZEVEDO LOPES, inscrito no CNPJ nº 

41.126.950/0001-44; com sede a Rua Luiz Gonzaga de Souza s/nº Bairro Vila Alta, 
Cep 78.670-000, São Félix do Araguaia – MT. Representada pelo Sr. EDVAN AZEVEDO 
LOPES, inscrito no CPF sob o nº 772.616.071-34 e portador do RG nº26292 – 
SSP/MT. 

 
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à 

regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame 
realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 75, II da Lei Federal nº 
14.133/21. 
 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), no caso de outros serviços e compras; 
 
 “A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para 

realização do referido serviço em atendimento Secretaria Municipal de Saúde do 
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT”. Através de recursos próprios; 
conforme certidões negativas apensadas.  
 

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com 
isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, 
realizando a presente contratação.  
 
           Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236),  
 

“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma 
licitação comum”. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e 
convite se filia não só à dimensão econômica do contrato.  
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A lei determinou que as formalidades prévias devam ser proporcionais às 
peculiaridades do interesse e da necessidade pública. “Por isso, tanto mais simples 
serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o 
valor a ser despendido pela Administração Pública.”  
 

Assim, com fundamento nos Art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, para a 
Contratação de empresa para prestação de serviços citado acima, apresentamos a 
justificativa para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem 
necessárias.  
 
Fatores discriminados que reforça a justificativa. 
 
a) Há cotações de empresas distintas; 
b) A necessidade deste município é de interesse público; 
c) O preço está dentro do praticado no mercado; 
 

Pelo acima exposto, e de acordo com as normas legais, entendemos proceder à 
Dispensa de Licitação para a aquisição de serviços/materiais especificada. 
 
3. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
3.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  

a) advertência; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 
3.2 - Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
Contratada, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do 
Contrato, por dia de atraso, dobrável na reincidência. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
4.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução global do serviço projetado e 
especificado, arcando com todos os custos de mão de obra direta e indireta, encargos 
sociais, trabalhistas e fiscais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, 
benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos 
municipais, estaduais e federais, mobilização e desmobilização, incluindo o lucro da 
empresa, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.  
4.2. Exercer as atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização e 



 

 

 
Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA 

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA EMAIL: pregaosfa@outlook.com 
 Página 4 
  

administração, dispondo de mão de obra especializada, supervisão técnica, de modo a 
garantir a perfeita execução dos serviços.  
4.3. Responsabilizar-se pelos danos de qualquer natureza que seu pessoal venha a 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, na execução dos serviços objeto deste 
contrato ou em conexão com eles, responsabilizando-se por eventuais indenizações 
devidas em razão dos referidos danos.  
4.4. Manter seus funcionários devidamente identificados.  
4.5. Utilizar ferramental e equipamentos apropriados para a execução dos serviços. 
4.6. Aceitar a fiscalização da CONTRATANTE durante a execução dos serviços.  
4.7. Cumprir todas as exigências legais e administrativas do poder público 
constituído, relativamente às normas tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de 
segurança e medicina do trabalho.  
4.8. Entregar os serviços prontos e acabados, no prazo e forma fixados neste contrato 
e determinado pelas Secretarias. 
 
 

São Félix do Araguaia – MT em 19 de maio de 2022 
 
 
 
 
 

ROSANE DE FARIA MACIEL 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Port. 081/2021. 
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       ANEXO I 
           MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022-SMS 

 
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº. XXX- SMS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO 
ARAGUAIA - MT/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa  
xxxxxxx, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE I, II, 
III (RURAL) E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 
direito público municipal, com sede administrativa à Rua XXXXXXXXXXX, Centro, 
XXXXXXXXXXX - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. XXXXXXXXXXXX, 
neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela Prefeita Municipal a 
Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, residente e 
domiciliado na cidade de XXXXXXXXXXX, Estado de Mato Grosso, portador da Cédula 
de Identidade Cédula de Identidade RG nº XXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, 
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº, estabelecida na ______________, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, ocupando o cargo de 
______________, naturalidade, estado civil, RG nº _________ e CPF nº 
___________, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com a Lei 
Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e ainda de conformidade com a 
documentação constante no Processo Licitatório nº ____/_____, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/93 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
XXXXX-SMS e seus anexos. 
 

01. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste contrato: CONTRATAÇÃO DE UM MESTRE DE OBRAS PARA 
MANUTENÇAO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III (RURAL) E CENTRO 
DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, nas 
especificações, unidades, quantidades, valor unitário, condições e forma 
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA e nos termos expressos na 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XXX/2022-SMS. 
1.2. Os serviços descritos no item anterior serão executados pela CONTRATADA 
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em regime de empreitada global, cujos ônus de execução, financeiro, fiscais e 
tributários serão de responsabilidade, exclusiva, da CONTRATADA. 
1.3. O objeto deste contrato está vinculado ao resultado da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° XXX/2022-SMS e, também, à respectiva proposta de preços emitida 
pela CONTRATADA. 
 

02. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

2.1. Os recursos garantidores para a execução do objeto em licitação estão 
previstos no Orçamento Municipal vigente sob a seguinte rubrica:  
 
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde; 
Projeto Atividade: 2054 – Manutenção e Encargos c/ o Fundo Municipal de 
Saúde; 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Juridica. 
Cód.: 226 e 227; 
 
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos; 
Unidade: 01 – Departamento de ADM de Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto Atividade: 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras; 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Juridica. 
Cód.: 133; 

 
03. DO VALOR DOS SERVIÇOS 

 

3.1. O valor dos serviços ora contratados importa em R$ XXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXX). 
3.2. O valor descrito na cláusula anterior é global e final, não sendo, sob-
hipótese alguma, permitido o seu reajuste. 
 

04. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LIQUIDADOS 
 
4.1. O pagamento pela execução da obra previsto neste certame será efetuado 
conforme medições e/ou relatorio de execução emitidas pela fiscalização da 
obra ou serviço, e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da 
documentação abaixo: 
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4.2. Boletim de Medição e/ou relatorio de execução, devidamente aferida pela 
fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde, com percentagem física 
executada obedecendo ao cronograma de serviço; 
4.3. A apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente 
recibo. 
4.4. A lavratura respectiva liquidação do serviço constante da nota fiscal, 
cujo procedimento deverá ser formalizado por servidor da Prefeitura; 
4.5. O pagamento pela execução dos serviços previsto neste certame será 
efetuado, condicionalmente, com a apresentação da respectiva nota fiscal, 
acompanhada da medição correspondente, firmada por servidor da Prefeitura 
Municipal responsável por esse ato. 
4.6. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do 
certame deverá trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que irá 
executar. 
4.7. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no 
caso de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo 
firmado perante a justiça do trabalho, onde conste expressamente a exclusão 
da Prefeitura Municipal de Sao Felix do Araguaia – MT / Secretaria Municipal 
de Saúde; 
4.8. Aparcela da obra ou serviço considerada defeituosa ou fora das 
especificações do projeto, assim como das normas técnicas, não será objeto de 
medição; 
4.9. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive no caso 
de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável com o 
subcontratado pelo cumprimento dessas obrigações; A inadimplência do 
contratado ou do subcontratado com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais não transfere a Prefeitura Municipal de SAO FELIX DO 
ARAGUAIA - MT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem poderá onerar 
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no 
§1º do Art.71, da Lei 8.666/93. 
4.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto não for comprovado 
o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), 
correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas–CNDT vigente; acompanhando a nota 
fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o 
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art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e suas modificações, ou enquanto estiver pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito acréscimo de 
qualquer natureza; 
4.11. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal, a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo. 
4.12. Em casos de devolução da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir 
correções julgadas necessárias, o prazo para pagamento do documento devolvido 
passará a contar após a sua reapresentação com as correções devidamente 
produzidas. 
4.13. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecuniárias aplicadas à 
CONTRATADA serão descontados dos pagamentos devidos à mesma. 
 

05. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 
 

5.1. A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção 
aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a 
execução dos serviços contratados, incluindo despesas e deslocamento, 
estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais 
e trabalhistas, equipamento de proteção individual e quaisquer outros que 
fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, 
isentando totalmente a CONTRATANTE. 
5.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, 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 serviço do objeto deste 
CONTRATO, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 
5.3. 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 Federal n° 
8.666/1993: 
a) Advertência, por escrito. 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente da multa 
por atraso (cláusula 5.2). 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública. 
5.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em 
razão de circunstâncias fundamentadas 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. 
 

06. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

6.1. Os serviços, objeto deste certame, serão executados conforme as 
especificações, exigências e condições previstas no presente contrato e em 
seus anexos, especialmente, no projeto básico e planilhas, ou conforme a 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
6.2. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnico- 
profissionais relativos a eventos desta natureza. 
 

07. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

7.1. Não será admitida a subcontratação, a não ser que previamente aprovada 
pela FISCALIZAÇÃO, e que não constitua o escopo principal do objeto, 
restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do 
orçamento, devendo a EMPRESA indicada pela Licitante CONTRATADA, antes do 
início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital; 
7.2. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como 
dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional; 
7.3. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade 
do contratado perante a Prefeitura Municipal de SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT 
quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 
7.4. Compete ao Departamento de Engenharia acompanhar, supervisionar e 
denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o laudo conclusivo 
sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os documentos da 
despesa, quando comprovada a fiel e pagamento, designando o servidor atráves 
de portaria. 
 

08. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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8.1. Os serviços ora contratados serão executados e concluídos no prazo máximo 

de 07 (sete) meses, contados da data de assinatura do presente contrato. 
8.2. Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de 
execução ora contratado poderá ser prorrogado, observando-se as recomendações 
previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

09. DA FISCALIZAÇÃO 
 

09.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer 
irregularidades constatadas, emitir o laudo conclusivo sobre o objeto do 
presente instrumento, bem como atestar os documentos da despesa, quando 
comprovada a fiel e pagamento. 
09.2. Fica designado a servidora XXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXXXX, para atuar como 
Gestora e o servidor XXXXXXXXXXXXX para atuar como fiscal responsável pelo 
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição 
contida no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
09.3. A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA. 
09.4. Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em relatórios de todas 
as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos serviços 
contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
 

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

10.1. Concluídos os serviços, a empresa executora da obra comunicará à 
Prefeitura, a fim que se realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório. 
10.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até quinze dias após o 
recebimento da comunicação da empresa executora e subscrita por, pelo menos, 
três servidores da Prefeitura, entre estes, o Fiscal da obra. 
10.3. Havendo restrições nos serviços entregues, a empresa executora da obra 
deverá repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas. 
10.4. Não havendo restrições nos serviços entregues ou procedidas as devidas 
correções, a Prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra, o 
qual deverá ser subscrito pelo Fiscal da Obra e pelo representante da empresa 
executora da obra. 
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11. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

11.1. Durante doze meses após a data do recebimento definitivo dos serviços, a 
empresa executora, na forma do Art. 69 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica 
obrigada “a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em se que verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados” na obra e/ou serviços. 
 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

12.1. A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e 
findará em XX de XXXXXX de 2022, não sendo prorrogável, por se tratar de um 
contrato de natureza emergencial. 
 

13. DA PUBLICAÇÃO 
 

13.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial da AMM Diário e 
Diário Oficial do Estado, na forma da lei. 
 

14. DAS PENALIDADES 
 

14.1. Pela inexecução parcial ou total deste contrato serão aplicadas à 
CONTRATADA as Sanções previstas na Lei de Licitações e Contatos e, também. 
 

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

15.1. A rescisão deste contrato dar-se-á em qualquer dos casos de que tratam 
os artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/1993 e nas alterações nela 
produzidas; 
15.2. A rescisão alcança inclusive a subcontratação com a prestadora de 
serviço, em caso de subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, 
dos serviços objeto deste Contrato. 
 

16. DO FORO 
 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 
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16.1. Fica eleito o Foro da cidade de SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT, Estado de 
Mato Grosso, para toda e qualquer ação judicial decorrente deste instrumento. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 
17.2 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os 
seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente 
instrumento, decorrente do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2022, em duas vias de 
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 

 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, __de __________ de 2022. 

 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE: 
 
 

EMPRESA TAL 
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 

 

 


