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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022. 

 
1 - PREÂMBULO: 

1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, sediado 
à Av. Araguaia nº. 248, Centro, através da Sra. DEBORA KATIA DOS SANTOS SILVA 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, nomeada pela Portaria nº 524/2022, 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 de 1º de abril 
de 2021, em seu ART. 75, INCISO II e Decreto Federal 10.922/21, 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.  

2 - OBJETO:  
 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA 
GERAL COM PADRAO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇAO E CIRCUITOS ELETRICOS NO ANTIGO 
PREDIO DO CEFAPRO E MANUTENÇAO ELETRICA NA ESCOLA SEVERIANO NEVES. 
 
3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 
3.1. Os serviços e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 
regulamentado por Lei. 
3.2. 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. 
3.3. 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. 
3.4. 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.” 
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3.5. Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n.º 14.133 de 
1º de abril de 2021, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
3.6. O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar 
é regra. 
3.7. 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. 
3.8. 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 III 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$ 54.020,41 
(cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de 
outros serviços e compras; 

 
3.9. 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. 
 
4. - DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 
verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 62 e 65 da Lei 14.133/2021.  
4.2. 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; 
g) Contrato social; ou Requerimento Individual; se necessário for; 
h) Cartão do CNPJ; 

 
5. - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 
5.1. Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizada cotação de preços junto 
as empresas do ramo tendo a Empresa ELETROMATT – NOVAIS & MARÇAL NOVAIS LTDA - 
ME, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 09.146.524/0001-60, estabelecida na Rua Manoel 
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Ferreira Rocha, nº 279, Centro, São Felix do Araguaia – MT, CEP 78.670-000, 
representada neste ato representado por seu Socio Diretor ALMIR NOVAIS. 
5.2. 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. 
5.3. 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 
do art. 23, inciso IV da Lei nº. 14.133/2021. 
5.4. Assim, diante do exposto nos documentos, restou comprovado ser o valor médio de 
mercado praticado com a Administração superior ao valor proposto pela empresa ELETROMATT 
– NOVAIS & MARÇAL NOVAIS LTDA – ME. 
5.4. Comparada mente as pesquisas realizadas, demonstram-se que a contratação está dentro 
do valor de mercado. 
5.5. 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. 
5.5.1. A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:  

 
“(...) adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e 
compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 
8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. 
DOU de 28. 12.95, pág. 22.603). 

 
5.6. No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a 
Dispensa de Licitação. 
5.7. 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. 
5.8. De acordo com a Lei 14.133/2021, 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; 
5.9. 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. 
5.10. 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. 

 
6. - DA JUSTIFICATIVA 
 
6.1. Diz o art. 72 da Lei 14.133/2021: 
6.1.1. Do Processo de Contratação Direta: 
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Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo; 
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no 
art. 23 desta Lei; 
III - parecer jurídico e pareceres técnicos se forem o caso, que demonstrem o 
atendimento dos requisitos exigidos; 
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 
com o compromisso a ser assumido; 
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 
qualificação mínima necessária; 
VI - razão da escolha do contratado; 
VII - justificativa de preço; 
VIII - autorização da autoridade competente. 
Parágrafo único. 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. 

 
6.2. 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. 
6.3. No caso em questão se verifica a análise dos incisos, do art. 72 da Lei 14.133/2021. 
Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 75, I da 
Lei 14.133/2021, 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. 
6.4. 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. 
6.5. 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. 
6.6. 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 
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exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos 
os itens”. 
6.7. 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.  
 
“Realize, nas compras a ser efetuado, prévio planejamento para todo o exercício, 
licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores 
sejam os mesmo, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória 
prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas” Acórdão 407/2008 – 
Primeira Câmara. 

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

 
7 - DO PRAZO DA PROPOSTADAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO   

 
7.1 – O prazo de validade da proposta é aquele apresentado pela Empresa em sua proposta, 
ou, em não constando a validade nesta, 60 dias.  
7.2 – O prazo para execução do Objeto do presente Edital será de imediato, iniciando-se este 
prazo juntamente com a assinatura do contrato ou a ordem de serviço, sendo o prazo e 
execução de 30 (trinta) dias. 
 
8 – DA DOTAÇÃO E DOS PAGAMENTOS 
 
8.1 - 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: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Unidade: 04 – Departamento de Educação; 
Projeto Atividade: 2037 – Manutenção e Encargos c/ o departamento de Educação. 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica; 
Cód.: 512, 513 e 514. 

 
8.2 - 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 
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corrente em nome da proponente do banco a ser depositado.  
8.3 - 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.  
8.4 - 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.  
 
9 – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
9.1 - 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, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
9.2 - 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.  
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 - 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. 
10.2 - 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. 
 
11 - DO FORO 
 
11.1 - Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente Edital serão resolvidos 
mediante arbitramento, segundo estabelece as leis e o Juízo da Comarca deste Município.  

 
12 – DA PUBLICAÇÃO 
 
12.1 – 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”. 
 
13. - CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL O SEGUINTE: 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO; 

               
 

São Félix do Araguaia – MT, em 02 de agosto de 2022. 
 
 

Autorizado: 
 

DEBORA KATIA DOS SANTOS SILVA 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Port. 524/2022 
Responsável pelo Termo de Referencia 

 
 

Comissão: 
 
 

GILMAR BARREIRA DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 
 

WEDILA MARTINS SOUZA 
Secretária. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 
 

CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA SALUSTIANO 
Membro. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 
 
 

O presente edital e minuta foram analisados e aprovados pelo Procurador Jurídico da 
Administração Municipal. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA GERAL COM PADRAO E CAIXAS DE 
DISTRIBUIÇAO E CIRCUITOS ELETRICOS NO ANTIGO PREDIO DO CEFAPRO E MANUTENÇAO 
ELETRICA NA ESCOLA SEVERIANO NEVES. 
 

Itens Cód TCE/MT Especificação Qtde Unid. 
Preço 
Unit      

Máximo 

Total Preço 
Global R$ 

01 
250781-1 

UF 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO 
ELETRICA GERAL COM PADRAO E CAIXAS DE 
DISTRIBUIÇAO E CIRCUITOS ELETRICOS NO 
ANTIGO PREDIO DO CEFAPRO E MANUTENÇAO 
ELETRICA NA ESCOLA SEVERIANO NEVES, EM 
ATENDIMENTO A SERETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇAO E CULTURA NO MUNICIPIO DE SÃO 
FELIX DO ARAGUAIA – MT. CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA, EDITAL E MINUTA DE 
CONTRATO. 

UN 01 R$ 38.566,67 R$ 38.566,67 

   
1.2. Para a determinação do preço máximo de referência foi considerado a média entre os 
valores obtidos em cotações, adotando-se a média de preços, considerando todos os 
orçamentos. 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A presente solicitaçao da contrataçao de serviços se faz necessario, a fim de atender a 
solicitaçao da Secretaria de Educaçao, para que seja realizada a instalaçao eletrica do predio 
do antigo cefapro, o predio foi cedido da Secretaria do Estado de Mato grosso (SEDUC)para o 
municipio de Sao Felix do Araguaia – MT, sera instalada neste predio, as turmas do curso 
presencial de Bacharelado de Cinencias Contabeis, ofertado pela Universidade do Estado de 
Mato Grosso UNEMAT. O Predio se encontra sem ligaçao de energia devido problemas 
eletricos; 
2.2. Informamos ainda, que sera necessaria a manutençao eletrica nas salas de aula da escola 
Severiano neves, onde irao se realocados as turmas de 1º e 2º ano da Creche Dona Elza & 
Dona Tunica. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
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3.1. Os objetos desta licitação têm padrões de desempenho e qualidade que podem ser 
objetivamente definidos neste edital, por meio de especificações usuais do mercado, podendo 
ser classificado como serviços comuns. 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
4.1. O prazo de execuçao da instalaçao eletrica objeto desta licitação deverá ser em até 30 
(trinta) dias, após a autorização de ORDEM DE SERVIÇO;  
4.2. A instalaçao eletrica sera recebida provisoriamente, pelo (a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes na planilha de preços/ proposta orçamentaria. 
4.3.  A instalaçao eletrica sera recebida definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado. 
4.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 
4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1. São obrigações da Contratante: 
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da  proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
6. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a execução do 
projeto básico e do memorial descritivo esteja pronta e a instalaçao eletrica seja entregue 
inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso; 
b) observar, na execução da instalaçao eletrica mencionada, as leis, os regulamentos, as 
posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 
c) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário 
licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, 
bem como de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE; 
d) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de obra necessária à 
execução da instalaçao eletrica. 
e) fornecer e utilizar na execução da instalaçao eletrica, equipamentos e materiais novos e de 
primeira qualidade. 
f) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços 
executados. 
g) realizar as despesas com mão-de obra,  inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias 
dos documentos de quitação. 
h) assumir quaisquer acidentes na execução da instalaçao eletrica, inclusive quanto às redes 
de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da instalaçao 
eletrica, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DA INSTALAÇAO ELETRICA". 
i) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas e quaisquer despesas referentes à instalaçao eletrica. 
j) fornecer, na entrega da instalaçao eletrica, as indicações práticas sobre o uso e limitações 
da mesma; 
l) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
instalaçao eletrica, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente Contrato, observado a Lei nº 14.133/21. 
m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de 
Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro 
responsável da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão-de 
Obra. 
n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da 
instalaçao eletrica já executada. 
 
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA. 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 
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c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei e do 
presente contrato. 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 
deste instrumento. 
e) fiscalizar a execução da instalaçao eletrica por intermédio do seu engenheiro responsável e 
pelo servidor designado como Fiscal do Contrato. 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 14.133/21 e do presente instrumento, inclusive 
no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato. 
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente 
atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização. 
h) aplicar e cinstalaçao eletricar as multas pela inexecução total ou parcial da instalaçao 
eletrica ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato. 
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da instalaçao eletrica, após 
a sua conclusão e entrega final. 
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela. 
k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público respeitado os direitos da CONTRATADA. 
l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados na Lei nº 14.133/21. 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
9.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133 de 2021, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega da instalaçao eletrica, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados. 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 



 

 

 

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

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA 

 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT  E-
MAIL pregaosfa@outlook.com    Página 5  
 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 117 Lei nº 14.133 de 2021. 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis.  
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o      
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 62 da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
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créditos. 
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 
Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) I = 
(6 / 100) 
    365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%  

11. DO REAJUSTE 
 
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto os casos previstos em Lei; 
 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada  
que: 
13.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
13.2.2. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 
9,9% (nove vírgulas nove por cento). 
13.2.3. Multa compensatória de 02% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 
deste Termo de Referência. 
13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 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, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades com base a Lei Federal nº 14.133/21, as 
empresas ou profissionais que: 
13.5. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 



 

 

 

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

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA 

 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT  E-
MAIL pregaosfa@outlook.com    Página 8  
 

13.5.1. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.5.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 14.133/21, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
13.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cinstalaçao eletricados judicialmente. 
13.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
14. DA EMPRESA. 
 
14.1.  Empresa: ELETROMATT – NOVAIS & MARÇAL NOVAIS LTDA - ME, inscrita no 
C.N.P.J./MF sob o n.º 09.146.524/0001-60, estabelecida na Rua Manoel Ferreira 
Rocha, nº 279, Centro, São Felix do Araguaia – MT, CEP 78.670-000, representada 
neste ato representado por seu Socio Diretor ALMIR NOVAIS. 

 
15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
15.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: 
 

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Unidade: 04 – Departamento de Educação; 
Projeto Atividade: 2037 – Manutenção e Encargos c/ o departamento de Educação. 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica; 
Cód.: 512, 513 e 514. 

 
 

São Félix do Araguaia - MT, em 01 de agosto de 2022. 
 
 
 

DEBORA KATIA DOS SANTOS SILVA 
Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura. 

Port. 524/2022. 
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ANEXO II 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
XXX/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT E A EMPRESA XXX, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
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: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA GERAL COM PADRAO E CAIXAS DE 
DISTRIBUIÇAO E CIRCUITOS ELETRICOS NO ANTIGO PREDIO DO CEFAPRO E MANUTENÇAO 
ELETRICA NA ESCOLA SEVERIANO NEVES, Conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Dispensa de Licitação nº XXX/2022, identificado 
no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Discriminação do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇAO ELETRICA GERAL COM PADRAO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇAO E CIRCUITOS 
ELETRICOS NO ANTIGO PREDIO DO CEFAPRO E MANUTENÇAO ELETRICA NA ESCOLA 
SEVERIANO NEVES. 

Itens Cód TCE/MT Especificação Qtde Unid. 
Preço 
Unit      

Máximo 

Total Preço 
Global R$ 
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01 
250781-1 

UF 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO 
ELETRICA GERAL COM PADRAO E CAIXAS DE 
DISTRIBUIÇAO E CIRCUITOS ELETRICOS NO 
ANTIGO PREDIO DO CEFAPRO E MANUTENÇAO 
ELETRICA NA ESCOLA SEVERIANO NEVES, EM 
ATENDIMENTO A SERETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇAO E CULTURA NO MUNICIPIO DE SÃO 
FELIX DO ARAGUAIA – MT. CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA, EDITAL E MINUTA DE 
CONTRATO. 

UN 01 R$ R$ 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 
na data de    /    /      e encerramento em     /    /      , prorrogável na forma do art. 111, § único, da 
Lei nº 14.133/21. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( ). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: 
 

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Unidade: 04 – Departamento de Educação; 
Projeto Atividade: 2037 – Manutenção e Encargos c/ o departamento de Educação. 
Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica; 
Cód.: 512, 513 e 514. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
5.1. O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado no total de R$ _________, cujos 
valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada. 
5.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a cada pedido e/ou entrega dos 
serviços após a emissão da nota fiscal desde que devidamente atestada pelo Setor de Compras da 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
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5.3 - O pagamento se dará a contra apresentação da Nota Fiscal descriminada, devidamente atestada 
pelo(s) Fiscal (ais) do Contrato. 
5.4 - O pagamento somente será efetuado a representante legal da Contratada. 
5.5 - Durante o período de vigência do contrato, os preços não serão reajustados. 
5.6 - Os preços do presente contrato são considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste 
admitidas na forma da Lei 14.133/21. 
 
CLAUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram 
executados inteiramente; 
b) arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e 
quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto do presente contrato; 
c) assumir quaisquer acidentes na execução do objeto do presente contrato; 
d) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, aprovadas pela Secretaria 
Municipal competente. 
e) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços fornecidas. 
f) O pagamento só será efetuado após a entrega nota fiscal devidamente atestada pela secretaria 
competente. 
g) – O contratado fica obrigado a conceder livre acesso aos documentos e registros 
contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou 
entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo. 
 
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA. 
b) intervir no fornecimento dos serviços, nos casos e condições previstos em lei. 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente 
Contrato. 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais deste instrumento. 
e) fiscalizar a execução da entrega dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal competente. 
f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do 
recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria 
Municipal competente. 
g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste Contrato. 
h) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela. 
i) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público 
respeitado os direitos da CONTRATADA. 
j) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I e II do artigo 138 da 
referida Lei. 
 
CLAUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES 
 
7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 
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artigos 155 e 156 da Lei 14.133/21, obedecerá as normas estabelecidas neste contrato. 
7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 
atraso injustificado, tem como consequência à aplicação combinada das penalidades de natureza 
pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
7.3 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 
7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração 
e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a 
sanção prevista no “item 7.7.4”, de cuja decisão cabe pedida de reconsideração, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da intimação do ato. 
7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções: 
 
a - Advertência. 
b - Multa. 
c - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
 
7.8 - 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 o contratado 
descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do 
Contrato(s). 
7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será: 
 
a - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações 
assumidas pelo contratado. 
 
7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total 
das obrigações assumidas. 
7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual 
não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento 
devido, em decorrência da execução contratual. 
7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato em que 
tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada. 
7.9.5- Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro 
Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
7.10 - A aplicação de sanções aos contratados 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. 
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7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 14.133/21. 
7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e 
cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, 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. 
 
CLUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
8.1 – O contrato poderá ser rescindido por conveniência da Administração, a qualquer tempo e 
mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente 
autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente 
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/9314.133/21. 
8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
 
a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou 
em parte. 
b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na 
notificação dada pela CONTRATANTE. 
c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou 
imperfeições dos serviços ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-
obra utilizados. 
d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste 
Contrato ou dele decorrente; 
 
8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista na Lei Federal 14.133/21. 
8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de 
débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas 
neste Instrumento, as seguintes consequências: 
 
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração. 
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
 
CLAUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela Sra XXXXXXXXXXXXXX, (cargo efetivo) 
..............., Portaria nº ....... de ................ , neste ato denominado  fiscal ou gestor do Contrato 
devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução (art. 117 Lei nº 14.133/21), independentemente de qualquer outra 
supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela 
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CONTRATANTE à seu exclusivo juízo.  
 
CLAUSULA DECIMA – DA PÚBLICAÇÃO 
 
10.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial do Município em outros meios de comunicação conforme necessidade, no prazo previsto na Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE DA CORRUPÇÃO 
 
11.1. Os LICITANTES devem observar e o CONTRATADO 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. 
11.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 
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 objeto 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 danos 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. 
 
11.3 Na Hipótese de financiamento, parcial, 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 a outorga de contratos 
financeiros pelo organismo se, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
11.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar 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 DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições 
constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei 14.133/2021; e, ainda, pelas demais 
disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam 
e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
12.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o edital de licitação e seus anexos, bem 
como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação. 
12.2.1 - O Órgão Gerenciador do Processo Licitatorio que originou este contrato mediante a realização 
do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2022 é a Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura.  
12.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da 
Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso. 
12.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus 
eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 72, da Lei 14.133/2121. 
12.5 - 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 


