
CONTRATO Nº 139/2018 

ADESÃO Nº. 024/2017  

Adesão à Ata Registro de Preços n. 

120001/2018 do Pregão Presencial n. 

001/2018 da Prefeitura Municipal de Nova 

Olímpia-MT, que trata da contratação de 

serviços de serventia pública e oficial de 

serviços gerais para uso das Secretarias do 

Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

situado na Avenida América do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio 

Verde-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º24.772.246/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. FLORI LUIZ BINOTTI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 

702.434.3373-SSP/RS e do CPF nº 383.827.090-87, residente e domiciliado em Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a 

empresa COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 21.679.098/0001-25, estabelecida Rua Amadeu Lodi, nº 949, Sala 03, Edifício Cella, 

Bairro Centro, na cidade de Sorriso, estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Sr. 

JOSÉ ROBERTO VIEIRA, portador do RG n.º 787.835 SSP/MS e CPF n.º 558.536.681-53 

residente e domiciliado na Avenida Perimetral Sudoeste, nº 4134, Bairro Taiamã, em Sorriso, 

Estado de Mato Grosso, doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos do artigo 15 da 

Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores, 

que regulamenta o Pregão Presencial nº 001/2018 do Município de Nova Olímpia-MT e das 

demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado da ADESÃO Nº. 024/2018, firmam 

o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e as condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 

DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA 

ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 001/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT.  

1.2. Os Serviços serão realizados conforme descritos no Termo de Referência em cada Secretaria 

Municipal que integram o Edital de Licitação Pregão Presencial nº 001/2018 do Município de 

Nova Olímpia-MT.  

1.3. Todos os serviços contratados serão efetuados conforme a demanda de cada Secretaria 

solicitante.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. Esta Contratação se fará no regime de empreitada por preço global, conforme artigo 6º, 

inciso II, alínea A, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA TECEIRA - DO PREÇO 
3.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores abaixo discriminados no Termo 

de Referência que e parte integrante do contrato.  

 



ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 SERVENTIA PÚBLICA HORA 188.800 R$ 10,34 R$ 1.952.192,00 

02 OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS HORA 6.300 R$ 16,81 R$ 105.903,00 

03 AUXILIAR OPERACIONAL HORA 3.300 R$ 14,10 R$ 46.530,00 

VALOR TOTAL R$ 2.104.625,00 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1. Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação do 

documento fiscal, após o atesto pela CONTRATANTE.  

4.2. Atesto da Nota fiscal deverá ser feita de cada mês, onde o pagamento será efetuado até o 5° 

(quinto) dia útil do mês subsequente.  

4.3. Havendo disponibilidade e interesse da CONTRATANTE, bem como solicitação da 

CONTRATADA, o pagamento eventualmente poderá ser antecipado, mediante desconto, nos 

termos do Art. 40, Inciso XIV, letra “d” da Lei 8.666/93.  

4.4. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento 

fiscal, os seguintes documentos:  

4.4.1. Certidão Negativa de Débito do INSS;  

4.4.2. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

4.4.3. Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);  

4.4.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;  

4.4.5. Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 

relativa ao mês anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do 

contrato, quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços, acompanhada pela 

seguinte documentação:  

4.4.6. Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social, cujo 

Número Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteúdo do campo “Nº Arquivo” dos 

relatórios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir que tais relatórios 

referem-se ao protocolo de envio;  

4.4.7. Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP – RE, na qual deve 

estar incluída à mão-de-obra, utilizada na execução dos serviços; 

4.4.8. Cópia da Relação de Tomadores/Obras – RET;  

4.4.9. Cópia do Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP – 

Tomador/Obra;  

4.4.10. Cópia do Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social 

e a Outras Entidades e Fundos;  

4.4.11. Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada 

do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento 

for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos os encargos 

trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, entre outros se 

for o caso), sob pena de não atestação da fatura;  

4.4.12. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o 

recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.  

4.4.13. A vinculação da GRF com a GFIP encaminhada será verificada a partir da 

verossimilhança do código de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido nas 

páginas componentes do arquivo SEFIP.  



4.4.14. Formulário GPS devidamente preenchido com os dados da CONTRATADA (incluindo 

CNPJ, o valor da retenção equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor bruto do documento 

fiscal, deduzida as parcelas permitidas por lei, nº do documento fiscal e encargos financeiros, 

quando houver conforme legislação vigente), a título de “retenção para a seguridade social”, 

cujo recolhimento da importância junto ao INSS será efetuado pela CONTRATANTE;  

4.4.15. Considerando o prazo de recolhimento da contribuição previdenciária e constatando-se 

a incidência de multa quando do recolhimento em atraso, o órgão gestor do contrato não acolherá 

documento fiscal para pagamento sem a devida atualização financeira da GPS, em decorrência 

da respectiva multa; 

4.4.16. Fica a CONTRATADA ciente de que o valor referente à multa será deduzida do valor 

do pagamento a ser realizado;  

4.4.17. Folha de Pagamento Analítica, na qual constem todos os empregados que atuaram na 

dependências da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, relativa ao mês anterior da prestação de 

serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato, quando o mês de referência deverá 

ser o da prestação dos serviços;  

4.4.18. Por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá comprovar o 

pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços; 

4.4.19. Relação Nominal de Empregados alocados para prestação dos serviços, devidamente 

vistadas pelo Secretário da pasta/setor dos serviços.  

4.5. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do fiscal do contrato, assegurando que os 

serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas no Edital e Termo de Referência 

de cada Secretaria, e as exigências contratuais desde que não haja impeditivo imputável à 

CONTRATADA, e que comprove:  

4.5.1. Quitação da folha de pagamento referente ao mês imediatamente anterior a execução dos 

serviços e relativa à força de trabalho vinculada ao contrato;  

4.5.2. Recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados referente 

ao mês imediatamente anterior à execução dos serviços;  

4.5.3. Quitação, quando for o caso, dos impostos e taxas e demais encargos que incidam sobre 

os pagamentos resultantes da prestação dos serviços;  

4.6. A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT reserva o direito de não efetuar o 

pagamento se os dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da 

empresa vencedora do certame licitatório.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. O presente contrato terá validade pelo período de 153 (cento e cinquenta e três) dias, a 

contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período conforme Art. 57 da 

Lei 8666/93.  

5.2. Os serviços objeto dos Termos de Referência – ANEXO I do Edital do Pregão Presencial nº 

001/2018 do Município de Nova Olímpia-MT estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa 

fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a 

empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.  

5.3. A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada 

Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a empresa, 

podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo 

com o contrato, tais como:  

5.3.1. Verificar junto à empresa CONTRATADA e seu preposto, se estão tomando todas as 

providências necessárias para o bom andamento dos serviços;  



5.3.2. Emitir pareceres em todos os atos da empresa CONTRATADA relativos à execução do 

contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;  

5.3.3. Acompanhar a distribuição dos materiais de limpeza e conservação, verificando se os 

mesmo estão sendo utilizados de forma racional e econômica;  

5.3.4. Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a execução das 

tarefas, sempre de forma respeitosa;  

5.3.5. Solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias. 

5.4. Não obstante a empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde reserva-se no direito de, sem 

qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços.  

5.5. A existência da Fiscalização da Prefeitura, de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da CONTRATADA, na prestação dos serviços contratados.  

5.6. Cabe à empresa CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da 

fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

Prefeitura, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade da empresa CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da Prefeitura ou de seus 

agentes e prepostos.  

5.7. É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela CONTRATADA 

após verificar o total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liberação do 

pagamento.  

 

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta dos Recursos Orçamentários do 

exercício vigente, sendo nas seguintes dotações orçamentárias: 

Secretaria Municipal de Administração 

03.001.00.04.122.0301.2.031.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 

Dotação: 05.001.00.04.122.0501.2.166.3.3.90.39.00.00.0100000000 

05.001.00.15.451.0505.2.165.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Dotação: 06.001.00.04.122.0601.2.063.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Dotação: 07.001.00.04.122.0701.2.022.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Dotação: 08.001.00.10.301.0803.2.198.3.3.90.39.00.00.0102000000 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Dotação: 09.001.00.04.122.0901.2.039.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Dotação: 10.001.00.12.365.1003.2.089.3.3.90.39.00.00.0101000000 

10.001.00.12.365.1003.2.057.3.3.90.39.00.00.0101000000 

10.001.00.12.361.1004.2.258.3.3.90.39.00.00.0101000000 



10.001.00.12.361.1004.2.058.3.3.90.39.00.00.0101000000 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Dotação: 11.001.00.27.812.1103.2.185.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade 

Dotação: 14.001.00.04.122.1401.2.703.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Cultura 

Dotação: 15.002.00.13.122.1501.2.714.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 

Dotação: 17.001.00.04.122.1701.2.387.3.3.90.39.00.00.0100000000 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DA 

CONTRATANTE, DOS DIREITOS, RESPONSABILIDADES E PENALIDADES. 

7.1. A CONTRATADA se obriga a:  
7.1.1. Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;  

7.1.2. Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE 

ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa 

de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias 

contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo 

estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer 

ou cobrar em juízo;  

7.1.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;  

7.1.4. Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, 

encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e tendo suas funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;  

7.1.5. Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o 

pessoal necessário à execução dos serviços;  

7.1.6. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 

as ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos sejam 

rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, ausência legal 

ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços;  

7.1.7. Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;  

7.1.8. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar 

a perfeita execução do contrato;  

7.1.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;  

7.1.10. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito;  

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

exigidas na licitação/contratação;  

7.1.12. Não permitir que seus empregados acumulem duas ou mais férias, devendo tomar as 

providências necessárias para que, nos termos da legislação pertinente, usufruam anualmente 

desse direito;  

7.1.13. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado;  



7.1.14. Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da 

rotina de funcionamento da CONTRATANTE;  

7.1.15. Substituir o uniforme dos empregados sempre que não atenderem às condições mínimas 

de apresentação e/ou mediante comunicação/solicitação da CONTRATANTE, cuidando para 

que os mesmos se apresentem sempre com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de 

conservação e devidamente identificados por crachá;  

7.1.16. Zelar pelas máquinas e equipamentos postos a sua disposição para execução dos serviços, 

bem como pela economia dos produtos de higiene e limpeza;  

7.1.17. Não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos a seus 

empregados;  

7.1.18. Atender de imediato as solicitações quanto a substituições de mão-de-obra que venha a 

ser considerada inadequada para a prestação dos serviços; 

7.1.19. Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e 

medicina do trabalho;  

7.1.20. Inspecionar obrigatoriamente, por seus supervisores, no mínimo 01 (uma) vez por 

semana, em dias alternados, o andamento dos serviços;  

7.1.21. Fornecer à CONTRATANTE, juntamente com a fatura mensal, cópias dos 

comprovantes de Recolhimento do INSS e FGTS e da Relação de Empregados alocados para 

prestação dos serviços, devidamente autenticadas, e do pagamento de todos os encargos 

trabalhistas (vale transporte, vale refeição, salários, gratificação natalina, férias, entre outros), 

sob pena de não atestação da fatura. 

7.2. A CONTRATANTE se obriga a:  
7.2.1. Cumprir fielmente este contrato;  

7.2.2. Permitir o livre acesso do empregado da empresa CONTRATADA a fim de que possam 

executar suas tarefas;  

7.2.3. Providenciar a alocação para instalação de apoio ao almoxarifado da CONTRATADA, 

bem como para a guarda de uniformes e pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;  

7.2.4. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 

instrumento;  

7.2.5. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto;  

7.2.6. Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 

comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência 

de relevo relacionado com o mesmo;  

7.2.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA 

que aja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo 

incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito;  

7.2.8. Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, 

através da Secretaria Municipal de Administração.  

7.3. As partes se responsabilizam pelo cumprimento da sua obrigação para o perfeito 

atendimento do objeto deste contrato. Pelo não cumprimento destas obrigações, a 

CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e 

quantificadas no Edital.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CASO DE RESCISÃO E DO REAJUSTAMENTO DE 

PREÇOS 
8.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.  



8.1.1. Considera-se preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas 

e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer 

despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam 

no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA na execução da 

mesma.  

8.1.2. O reajuste de preços do contrato se dará com base no IGPM. 

8.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 

menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso 

II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e 

extracontratual). 

8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  

8.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço 

registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente 

justificado no processo.  

8.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação.  

8.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão 

Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote 

visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o 

mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.  

8.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 

desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 

penalidades cabíveis.  

8.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 

classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.  

8.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.  

8.9. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, 

deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 

pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais 

de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do 

momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.  

8.10. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, 

índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 

mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou 

fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido  

8.11. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 

estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 

respeitada a ordem de classificação.  

8.12. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 

aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará o 

contrato, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.  



8.13. Na ocorrência de cancelamento do contrato poderá o Gestor do mesmo proceder à nova 

licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.  

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
9.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que 

deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo “CONTRATADO”, 

sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.  

9.2. O presente CONTRATO poderá ser cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata 

quando:  

9.2.1. A CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata;  

9.2.2. A CONTRATADA não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 

Administração não aceitar sua justificativa;  

9.2.3. A CONTRATADA der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do Pregão 

Presencial fica a critério do MUNICÍPIO, observada a legislação em vigor;  

9.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do 

Pregão, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;  

9.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora 

não acatar a revisão dos mesmos;  

9.2.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração.  

9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 

feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 

administração do presente contrato. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 

da CONTRATADA, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios, 

por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.  

9.4. Pela CONTRATADA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências deste contrato, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, 

da Lei Federal nº 8.666/93.  

9.4.1. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula décima segunda, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1. A prestação dos serviços objeto do presente contrato serão autorizadas, em cada caso, pelo 

ordenador de despesa correspondente.  

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, 

igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para 

tanto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO 

11.1. Este contrato será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

sendo que os casos omissos serão dirimidos pelo Foro de Lucas do Rio Verde-MT, com renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  



11.2. A CONTRATADA está obrigada a manter-se durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, incluindo, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - SANÇÕES 
12.1. Se a licitante vencedora recusar-se a entregar o objeto, injustificadamente, a sessão será 

retomada e os demais proponentes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se 

proponente desistente às sanções seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis:  

12.1.1. Advertência;  

12.1.2. Multas:  

12.1.2.1. Por não dispor de orientação do responsável técnico enquanto houver serviços em 

execução. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência;  

12.1.2.2. Por não dispor do número de funcionários solicitados neste Termo de Referência. Multa 

de 3% (três por cento) do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia;  

12.1.2.3. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de 

proteção individual, conforme definido neste Termo de Referência. Multa de 5% (cinco por 

cento) do preço unitário do contrato, por funcionário, por dia;  

12.1.2.4. Por não atender solicitação de informações da fiscalização do MUNICÍPIO, dentro 

dos prazos estipulados. Multa de 3% (três por cento) do preço unitário do contrato, por 

ocorrência;  

12.1.2.5. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do 

MUNICÍPIO. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência;  

12.1.2.6. Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, durante os 

horários de operação e com as equipes prestadoras de serviço para o MUNICÍPIO. Multa de 

5% (cinco por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência;  

12.1.2.7. Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços” a ser expedida pelo MUNICÍPIO após a assinatura do contrato. Multa de 

1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por dia de atraso;  

12.1.2.8. Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3% (três por cento) do 

preço unitário do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras 

anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste Termo 

de Referência, sujeitará a CONTRATADA, a critério da fiscalização do MUNICÍPIO, a multas 

de graduações mais elevadas, ou à rescisão contratual.  

12.1.2.9. Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o 

valor da última fatura.  

12.1.2.10. A soma das multas aplicadas sobre o valor da última fatura não poderá exceder o 

limite de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato.  

12.1.3. Responder por perdas e danos ocasionados ao MUNICÍPIO, os quais serão apurados em 

competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a 

ocorrência do fato;  

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICÍPIO, enquanto 

perdurarem os motivos.  

12.1.5. Suspensão temporária ao direito de licitar com o MUNICÍPIO, bem como o 

impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento 

integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 

Serviço.  

12.2. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 

Verde/MT, e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/93.  



12.3 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução 

do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 

citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

12.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa adjudicatária ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente;  

12.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa adjudicatária da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao MUNICÍPIO;  

12.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis;  

12.7. Das sanções acima caberá o direito do contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, para 

dirimir quaisquer dúvidas e/ou ações decorrentes da presente contratação, que não forem 

resolvidas por via administrativa.  

13.2. A instituição vencedora será responsável por quaisquer erros de emissão que porventura 

possam ocorrer, devendo, portanto, interagir com a empresa que é responsável pelos softwares 

da Prefeitura, para sanar quaisquer problemas dessa natureza.  

 

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato administrativo em 

3 (três) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus termos, na 

presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

 

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Agosto de 2018. 

 

 

 

Município de Lucas do Rio Verde 

Flori Luiz Binotti 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO 

TELES PIRES 

José Roberto Vieira  

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Cleusa Terezinha Marchezan De Marco 

CPF: 379.198.810-72 

 

Nome: Wellington Dos Santos Coelho 

CPF: 829.335.881-53 

 

 


