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CONTRATO Nº 164/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS Nº 164/2022, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT E A EMPRESA, 

MANOEL RODRIGUES LOPES 

– ME. NA FORMA ABAIXO: 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato 

Grosso, sediado a Avenida Araguaia nº 248 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 

03.918.869/0001-08, neste ato legalmente representado pelo sua Gestora Municipal a Sra. 

JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do 

CPF n. º 049.351.084-28 e da Carteira de Identidade n.º 53.204.353-4 SSP/SP, doravante 

denominada CONTRATANTE; e, do outro lado a empresa: MANOEL RODRIGUES 

LOPES – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ: 

86.764.990/0001-50.Com sede na: Rua Luiz Gonzaga de Souza, s/n, Centro, SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA, estado de MATO GROSSO de agora em diante denominada 

CONTRATADA, neste ato  representado por MANOEL RODRIGUES LOPES, R.G. 

n.º 6565298 SSP/MT, e CPF n.º 317.950.801-91, são  celebradas as seguintes cláusulas, 

sob os auspícios da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo  Decreto Federal n° 3.555/2000, 

que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 037/2022; e  

subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93, suas alterações e Lei Complementar n.º 123/2006:  

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:  

 

O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa fornecedora de material 

de construção, sendo areia fina e/ou areia grossa, conforme especificações a seguir: 
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ITEM UNIDA

DE 

QUAN

TIDAD

E 

ESPECIFICAÇÕES DO 

EQUIPAMENTO E 

BENS 

VALOR 

UNT 

VALOR 

TOTAL 

CODIGO 

 

01 

 

METR

O 

CUBIC

O 

 

2.500 

 

       AREIA FINA 

 

 

55,00 

 

 

137.500,00 

410907-4 

(cod.02) 

 

02 

METR

O 

CUBIC

OCO 

 

2.500 

 

AREIA GROSSA  

 

 

55,00 

 

 

137.500,00 

15899-2 

(cod. 02) 

 

 

 

Total Geral 

 

 

 

 

 

 

 

275.000,0

0 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT/MT:  

 

Compete PMSFA/MT: 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente 

designado, e que poderá recusar orçamento que não esteja de acordo com as exigências 

especificadas no edital e em seus anexos (se houver);  

II - Receber os materiais comprados junto à CONTRATADA, verificando se estão de 

acordo com o que foi especificado;  

III - Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados pelo 

gestor do contrato, no valor calculado conforme o edital, dentro do prazo pactuado, 

mediante as notas fiscais, devidamente atestadas;  
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IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  

V - Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando for o caso;  

VI - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos da proposta da CONTRATADA;  

 

VII - Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da 

CONTRATADA não cumprir as cláusulas estabelecidas.  

VIII - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 

com os materiais adquiridos, para as providências cabíveis.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Compete à CONTRATADA:  

I - Entregar os materiais no endereço da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

São Félix do Araguaia – MT, situado na Avenida Aldenor Milhor, S/N, bairro núcleo 

embrião, São Félix do Araguaia – MT, CEP 78.670-000, no prazo máximo 07(sete) dias, 

após a solicitação do setor competente, sob pena de configuração de inexecução 

contratual, submetendo-se às penalidades previstas na Cláusula Sexta, sem prejuízo de 

eventual rescisão contratual;  

II - Atender, sempre que solicitada pela PMSFA/MT no prazo de até 05 (cinco) dias; 

fornecimento de materiais em caso de (urgência e emergência); 

III - Enviar apenas materiais novos, devendo os mesmos ser entregues adequadamente 

acondicionados em suas embalagens originais, devidamente lacradas;  

IV-Fornecer a garantia que recai sobre os materiais adquiridos, quando a estes for 

aplicada;  

V - Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como tributos, seguros, fretes, 

comunicações, e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento dos mesmos;  

VI - Não transferir, sob qualquer hipótese, sua responsabilidade para outras entidades, 

seja fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;  
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VII - Solicitar a PMSFA/MT nota de empenho, em conformidade com o consumo do mês 

anterior, apresentando a nota fiscal de acordo com a nota de empenho;  

VIII - Apresentar conta bancária, no banco indicado pela PMSFA/MT, caso o pagamento 

não seja por boleto bancário;  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO:  

 

A vigência do contrato iniciará com a sua assinatura dia 18/10/2022 até o dia de 

18/10/2023, prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 

8.666/93, salvo em relação às garantias dos materiais porventura adquiridos, cujos 

direitos e obrigações perduração enquanto vigente o prazo de garantia concedido, 

podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

Órgão: 01 – Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 

Unidade: 02 04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Projeto Atividade: 0022 – Pavimentação asfáltica e Construção de meio fio  

Elementos de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalação  

Ficha: 146 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DO ROMPIMENTO DO CONTRATO:  

O presente contrato poderá ser rompido a qualquer tempo pela PMSFA/MT, pelas razões 

previstas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 78 e 79, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias com relação à data na qual se deseja sua concretização, 

mediante comunicação por escrito, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a 

ampla defesas, embora resguardadas, a PMSFA/MT, as prerrogativas conferidas pela 

referida Lei.  

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES:  
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Em caso de inexecução total ou parcial na entrega dos materiais ou desobediência de 

alguma das cláusulas contratuais, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida 

plena defesa, às seguintes penalidades:  

 

I - Advertência;  

II - Multa;  

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

Parágrafo Primeiro - A multa, prevista no item II do caput desta cláusula, será de até 10% 

(dez por cento) sobre o valor global do contrato.  

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão aplicadas 

cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 

05 (cinco) dias úteis.  

Parágrafo Terceiro - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido como renda para 

o Município de SFA/MT, no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data de 

recebimento da comunicação, podendo a PMSFA/MT, se for o caso, descontá-las das 

faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente.  

Parágrafo Quarto - Poderá a PMSFA/MT considerar inexecução total ou parcial do 

contrato, para imposição da penalidade pertinente, ou do rompimento contratual, o atraso 

superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.  

Parágrafo Quinto - O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as 

irregularidades que deram causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato.  

Parágrafo Sexto - As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de 

circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadas 

em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da PMSFA/MT, desde que 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 

 

formuladas no  prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram aplicadas, 

indicando-se ainda o número do processo administrativo a que se refere, protocolado na 

PMSFA/MT.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:  

 

Pela aquisição dos materiais aqui pactuados, a PMSFA/MT pagará o valor do menor 

preço por item. 

Parágrafo Primeiro - O valor constante no caput desta cláusula não sofrerá reajuste 

durante sua vigência.  

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA apresentará mensalmente, nota fiscal referente 

a todos os materiais adquiridos ao longo do trintídio, ficando o pagamento na 

obrigatoriedade de ser efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil do dia subsequente ao 

recebimento da nota fiscal, através de depósito bancário em favor da CONTRATADA, 

em conta corrente de sua titularidade servindo o comprovante de depósito como recibo 

de quitação da nota fiscal e ou fatura, podendo ainda ser realizado por boleto bancário.  

Parágrafo Terceiro - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante 

vencedora.  

Parágrafo Quarto - O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante 

vencedora encontra-se adimplente com a regularidade fiscal.  

Parágrafo Quinto - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas.  

Parágrafo Sexto - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.  

Parágrafo Sétimo - O valor acordado para a execução total do Contrato correrá por conta 

do orçamento;  

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO:  
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Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será 

acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Prefeitura Municipal ao qual compete: 

Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Públicos. 

I - Anotar, no processo de pregão presencial, protocolado na PMSFA/MT sob 

nº.037/2022; que originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências 

relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados;  

II - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser 

realizado o pagamento de que trata a cláusula sétima; ou rejeitá-lo, se executado em 

desacordo com este Contrato;  

III - Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o 

caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável; 

Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes.  

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO E BASE LEGAL:  

Este Contrato se encontra subordinado à legislação específica, Lei n.º 10.520, de 

17/07/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade 

de Pregão, e subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar 

n.º 123/2006, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de 

contratos e disposições de direito privado.  

Fica eleito o Foro da Cidade de São Felix do Araguaia - MT, como o único capaz de 

dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO DO AJUSTE AO ATO 

CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA:  
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Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão 

Presencial nº 037/2022; bem como à proposta comercial da Contratada.  

 

Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, 

é assinado pelas partes PMSFA/MT e CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo.  

 

 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT em 18 de outubro 2022; 

 

 

 

 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

MANOEL RODRIGUES LOPES – ME. 

EMPRESA CONTRADADA 


