
CONTRATO N. 210/2019

ADESÃO N. 031/2019

Adesão  à  Ata  Registro  de  Preços  n.  217/2018  do
Pregão Presencial n. 131/2018 da Prefeitura Municipal
de  Campo  Novo  do  Parecis/MT, que  trata  do  "
REGISTRO  DE  PREÇO  para  futura  e  eventual
aquisição e instalação de salas de aula modulares,
para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Educação”

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos
Buritis, Lucas do Rio Verde-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 24.772.246/0001-40, doravante designado
simplesmente CONTRATANTE,  representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Flori Luiz Binotti,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso,
portador  do  RG n.  702.434.3373-SSP/RS e  do  CPF n.  383.827.090-87,  e,  do  outro  lado,  a  empresa
POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.807.490/0001-68,
com sede na Rua Bananal, 4060, Bairro Bananal do Sul, na Cidade de Guaramirim, Estado Santa Catarina
CEP 89.270-000, doravante designada  CONTRATADA, neste ato representado pelo sócio proprietário
Senhor  ANDRÉ STOINSKI,  portador  do  RG Nº  1.771.448,  e  do CPF nº  568.137.089-53,  resolvem
celebrar  a  presente “Aquisição de e  instalação  de  salas  de  aula  modulares,  para  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação”, com fulcro na Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho
de 1993, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento
Adesão de Licitação mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a aquisição e instalação de salas de aula modulares, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

1.2. O fornecimento do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às
disposições  constantes  dos  documentos  adiante  enumerados,  que,  independentemente  de  transcrição,
fazem parte integrante e complementar deste contrato:

Item
Cod.

Prefeitura

Cod. 

TCE
Descrição Quant Unid. Valor Un. V. Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Av.  América do Sul, nº 2500-S, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde – MT
Fone (65) 3549 8300 - CNPJ nº 24.772.246/0001-40 –www.lucasdorioverde.mt.gov.br



1 165692 347695-2 FORNECIMENTO  E
MONTAGEM  DE
SALAS DE AULA NAS
DIMENSÕES  6M  X
7,20M  (VARIAÇÃO  +/-
5%)COM  3M  DE
ALTURA  INTERNA,
CONFORME

DESCRIÇÃO
DETALHADA  NO
ITEM 3.1 DO TERMO

2 Unid. R$ 95.000,00 R$ 190.000,00

1.2.1. Proposta da CONTRATADA na Adesão N. 031/2019;
1.3. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da
técnica atual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1.  Os  valores  unitários  referentes  ao  fornecimento  dos  produtos,  serão  os  estipulados  na  proposta
apresentada pela CONTRATADA,  acostada ao Procedimento Administrativo Adesão N. 031/2019. Os
preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do equilíbrio contratual.

2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais como:
tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das
obrigações decorrentes deste instrumento

2.3. O valor do presente contrato é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

2.4. Será emitida a Nota de Empenho, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) visando dar
atendimento às despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1.  A  CONTRATADA deverá  efetuar  o  fornecimento  dos  objetos  conforme  a  necessidades  do
CONTRATANTE,  mediante apresentação de requisições devidamente preenchidas e autorizadas pelo
Setor Responsável.

3.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação de requisição
devidamente preenchida.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1.  O pagamento será efetuado em uma única parcela, através de Ordem Bancária (OB) emitida em
favor do fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura do
produto efetivamente entregue, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado para esse fim.  
4.1.1. A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes. 
4.1.2. Em caso de atraso superior à 30 dias, no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária,
remuneração  do  capital  e  compensação da  mora,  haverá  a  incidência  uma única  vez,  até  o  efetivo
pagamento, tem como base a média da cesta de Índices Oficiais, que compõem a UFL (Unidade Fiscal
Luverdense) sendo eles INPC, IPCA, IPCDI e IGPM, referente ao mês de inadimplemento. 
4.1.2.1. Não será  iniciada a contagem de prazo,  caso  os  documentos fiscais  apresentados  ou outros
necessários à contratação contenham incorreções. 
4.1.2.2. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente nesta
Prefeitura. 
4.1.2.3. Não aplicar-se-á o previsto no item 4.1.1 caso os recursos sejam provenientes de transferências
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de outros órgãos e os mesmos não tenham sido arrecadados aos cofres públicos municipais.
4.2.  Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões negativas do INSS,
FGTS, Trabalhista e das Fazendas Federal, Estadual, Municipal; 
4.3. Junto  ao  corpo  da  Nota  Fiscal/Fatura  é  recomendado  fazer  constar,  para  fins  de  pagamento,
informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da CONTRATADA, bem como,
se a empresa é optante do “SIMPLES”; 
4.4. Em sendo optante do ‘SIMPLES” o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condição. 
4.5. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais,
tributários,  trabalhistas  e  comerciais,  materiais,  fretes,  enfim  todas  as  despesas  necessárias  ao
fornecimento do objeto deste Pregão.  
4.6. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu
pagamento, o prazo para pagamento constante no item 4.1 fluirá a partir da respectiva regularização. 
4.7.  A nota fiscal  que for  apresentada com erro será devolvida à  CONTRATADA para retificação e
reapresentação.
4.8. O Município não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem
como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O prazo do presente Contrato será de até 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato do
contrato na Imprensa oficial, e o prazo de entrega/instalação do(s) Item(ns), será de no máximo 120 (cento
e vinte) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento/Empenho.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1.  As  despesas  decorrentes  do  objeto  deste  instrumento  correrão  à  conta  de  recursos  próprios  das
Secretarias Municipais.

Secretaria Municipal de Educação
10.001.0.0.12.122.1010.2.086.4.4.90.51.00.00.0115049000

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato;
7.2. Pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos
devidos, consoante a legislação vigente; Lucas do Rio Verde, obriga-se a: 
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das já constantes no Edital e Anexos: 
a) Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste
Contrato; 
b) Fornecer a fundação e contrapiso prontos para a instalação dos módulos. 
b) Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade e demais informações que achar
pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 
c) Receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital; 
d) O recebimento provisório dar-se-á pela Secretaria de Educação de Lucas do Rio Verde-MT, por meio de
seu responsável, sendo que este recebimento não implica a sua aceitação; 
e) Fiscalizar a execução dos serviços e notificar a fornecedora de qualquer irregularidade encontrada na
execução dos serviços; 
f)  Efetuar  o  pagamento  das  faturas  apresentadas,  desde  que  atendidas  às  condições  estabelecidas  às
condições previstas em cláusula contratual; 
g) O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da instalação deverá aferir os
resultados da contratação observando: Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste
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Plano  de  Trabalho/Projeto  Básico,  Proposta  de  Preços  da  empresa  vencedora  e  demais  anexos  e
informações do processo que lhe deu origem; 
h) Notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade; 
i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

j) A unidade demandante terá um prazo de até 5 (cinco) dias após a prestação dos serviços para atestar a
nota fiscal; 

k) O objeto Contratado será recusado se o serviço não for condizente com o solicitado pelas 

Secretarias ou Prefeitura Municipal; 

l) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com as especificações da
Planilha Orçamentária e Proposta Comercial;

m) Medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Atender as requisições do CONTRATANTE, fornecendo o objeto licitado na forma estipulada neste
instrumento, principalmente quanto ao prazo de entrega;

8.2. Executar o objeto licitado no local e forma indicada pela CONTRATANTE, obedecendo aos prazos
estipulados.

8.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga
a atender prontamente;

8.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

8.5. Credenciar junto ao  CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para prestar
esclarecimentos  e  atender  as  solicitações,  bem como reclamações  que porventura  surgirem durante  a
execução contratual;
8.6.  Indicar,  a  pedido  do  CONTRATANTE,  telefones  para  contato  fora  dos  horários  normais  de
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a
ocorrer;
8.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
8.8.  Responder  pelas  despesas  relativas  a  encargos  trabalhistas,  seguro  de  acidentes,  impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos produtos fornecidos
por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o CONTRATANTE;
8.9. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata de Registro de Preços, a
licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida;  
8.9.1. Se as certidões negativas não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão será retomada
e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas,
observado  que  o  Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade,  quanto  ao  objeto  e  valor,  sem prejuízo  da
aplicação das sanções cabíveis;
8.10. A CONTRATADA se obriga, nos termos deste Edital, a:

a) Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo de 10(dez) dias corridos a partir da
Ordem de Serviços emitida pela SME, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do art.
78 da Lei 8666/93; 
b) Executar os serviços de acordo com o solicitado, bem como das normas técnicas constantes neste
Edital; 
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c)  Cumprir  rigorosamente  os  termos  do  ajuste,  ao  qual  se  vincula  totalmente,  não  sendo  admitidas
retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições estabelecidas; 
d) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade  verificada,  inclusive  de  ordem  funcional,  para  que  sejam adotadas  as  providências  de
regularização necessárias; 
e) Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais; 
f) Rejeitar no todo ou em parte,  os serviços executados em desacordo com as exigências do presente
contrato em até 25 (vinte e cinco) dias após o recebimento provisório;  
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 
h) Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/MT); 
i) Responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros,
para  a  execução  deste  contrato,  bem  como,  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais,
securitários,  comerciais  e  outros  afins,  quaisquer  que  sejam as  rubricas,  a  elas  não  se  vinculando  o
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo sob o fundamento de solidariedade; 
j) A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e comercial,
resultante da execução do Contrato; 
l)  Será  responsável  pelo  fornecimento  dos  serviços  dentro  dos  padrões  adequados  de  qualidade  e
segurança e demais quesitos previstos na lei 8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à qualidade
de consumidor à Prefeitura; 
m)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  com  pessoal,  equipamentos,  impostos,  alimentação,
transporte, material, etc.; 
n) Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção Coletiva – 
EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos; 
o)  Ser  responsável  pelas  providências  administrativas  relativas  ao  deslocamento  de  seus  prepostos,
terceirizados e outros encargos; 
p)  Atender  a  prestação  dos  serviços  com  pessoal  devidamente  qualificado,  bem  como,  observar
rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre as partes; q) Manter o
Diário de Registro de Obra devidamente atualizado; 
r) Executar os serviços, objeto do Contrato conforme o Plano de Trabalho/Projeto, Proposta Comercial, do
Edital e seus anexos e toda documentação constante no  Processo que lhe deu origem; 
s)  Comunicar  a  conclusão  dos  serviços  de  cada  solicitação,  observando  os  prazos  estabelecidos  no
respectivo cronograma; 
t) Ao término dos serviços a empresa Contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato para recebimento
dos serviços contratados; 
u)  A  CONTRATADA deverá  comunicar  ao  Fiscal  do  Contrato,  para  o  recebimento  provisório  dos
serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da Secretaria Municipal de Educação. 
v)  O  recebimento  definitivo  ocorrerá  após  o  saneamento  das  eventuais  pendências  relacionadas  no
recebimento provisório. 
x)  A  CONTRATADA é  obrigada  a  responsabilizar  por  todos  os  danos  causados  diretamente  à
Administração ou a terceiros, na forma do art. 70, da lei 8.666/93. 
y) A CONTRATADA é obrigada a manter um técnico responsável no local da obra para representá-la na
execução do contrato, com formação e registro devidamente comprovado junto ao CREA/MT, que assuma
perante  a  fiscalização  a  responsabilidade técnica  do mesmo até  o  recebimento  definitivo,  bem como
encarregado geral e demais elementos necessários à perfeita execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1.  Durante  o  período  de  vigência,  este  Contrato  será  acompanhado  e  fiscalizado  por  servidor  do
CONTRATANTE, devendo este:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Av.  América do Sul, nº 2500-S, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde – MT
Fone (65) 3549 8300 - CNPJ nº 24.772.246/0001-40 –www.lucasdorioverde.mt.gov.br



9.1.1. Promover a avaliação e fiscalização dos produtos, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos
todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
9.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;
9.1.3.  Solicitar  ao  Prefeito  Municipal,  as  providências  que  ultrapassarem  a  sua  competência,
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.

9.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

10.1.  O objeto  deste  instrumento  será  recebido  pelo  servidor  designado  para  o  acompanhamento  do
contrato,  de  forma  provisória,  imediatamente  após  efetuada  a  execução,  para  efeito  de  posterior
verificação de sua conformidade com a especificação exigida.

10.2. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias, se achado conforme, dar-se-á o recebimento definitivo,
para a liberação do pagamento. Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o contrato e a
proposta a CONTRATADA terá igual prazo para a troca ou a reparação das incorreções.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, 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 Prefeitura de Municipal de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a  reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.
11.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 
penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002: 
11.2.1. Advertência; 
11.2.2. Multa, de 10% do valor da Ata de Registro de Preços; 
11.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão, por período de até 5
anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002, e até 2 anos nos casos do artigo
87, §3 da Lei Federal nº 8.666/93; 
11.2.4. 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
autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 
11.3. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas da Ata
de  Registro  de  Preços  que  não  causem  prejuízo  ao  Município  e  à  terceiros  que  necessitem  do
produto/servido registrado na presente Ata, e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município; 
11.4. A empresa fornecedora sujeitar-se-á à multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor total da
Nota  de  Empenho,  por  dia  de  atraso,  a  partir  do  1º  (primeiro)  dia  de  atraso,  considerando  o  prazo
estabelecido para entrega do produto; 
11.5. Caso  a  empresa  fornecedora  não  solucione  quaisquer  problemas  advindos  da  aquisição  dos
produtos sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, da
seguinte forma: 
atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se 
a inexecução total da obrigação a partir do 6o (sexto) dia de atraso. 
11.6.  A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação, e poderá o
Município, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, podendo a empresa fornecedora, ficar impedida de
licitar com a administração pública por um prazo de até cinco anos; 
11.7. A multa, eventualmente imposta à empresa fornecedora, será automaticamente descontada da fatura
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a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a empresa fornecedora
não tenha nenhum valor a receber deste Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa
do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 
11.8.  As multas previstas nesta seção não eximem a empresa fornecedora da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 
11.9. Se a empresa fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados  da  intimação,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  este
Município, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa e execução pelo Município de Lucas do Rio Verde; 
11.10. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com este Município pelo prazo de
até 05  (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento total ou parcial da
obrigação, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao Município ou terceiros; 
11.11. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se a empresa fornecedora descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que 
desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade; 
b) se a empresa fornecedora sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se a empresa fornecedora tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
11.12. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas
juntamente com a multa; 
11.13 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade, após a instrução
do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da empresa fornecedora, será lançada no
Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor
ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do
Cadastro Municipal;  
11.14. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a empresa
fornecedora das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta
ATA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1.  O  inadimplemento  das  cláusulas  e  condições  estabelecidas  neste  instrumento  por  parte  da
CONTRATADA,  assegurará  ao  CONTRATANTE o  direito  de  dá-lo  por  rescindido,  mediante
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extra judicial,
quando:
12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste
Contrato  a  comprovação  de  dolo  ou  culpa  da  CONTRATADA,  referente  ao  descumprimento  das
obrigações ajustadas;

12.2.2 Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas
as outras sanções previstas;

12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos produtos;

12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;

12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.
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12.3.  Pode  ocorrer  rescisão  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja
devidamente justificada.

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

12.6. Será considerado extinto o presente instrumento contratual, sempre que ocorrer uma das condições
dispostas abaixo:

12.6.1. Advento do termo contratual;

12.6.2. Rescisão;

12.6.3. Anulação;
12.6.4. Falência ou extinção da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do  CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e
abaixo elencados:

13.1.1.  Modificá-lo,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  do  interesse  público,  nos
termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº
8.666/93.

14.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses,  a contar da data de
apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.
14.3. Os preços dos produtos apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de acordo
com a legislação vigente.
14.4.  Os  preços  poderão  ser  reajustados  de  ofício  ou  a  pedido,  após  o  interregno  de  12  meses  da
apresentação da proposta, devendo a  CONTRATADA demonstrar através de Notas Fiscais do mesmo
distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual.
14.5. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante, que importe na
variação substancial do custo de execução do serviço junto ao distribuidor,  devidamente justificado e
demonstrado pela Contratada.
14.6.  Somente  haverá  revisão  de  valor  quando  o  motivo  for  notório  e  de  amplo  conhecimento  da
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de distribuidora por
parte da Contratada;
14.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não retirado, e não
servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
14.8. Os reajustes e as revisões preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor repassar ao
Município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.

14.9.  Tais  recomposições  poderão  ser  espontaneamente  ofertadas  pelo  fornecedor  ou  requeridas  pelo
Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
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15.1. A CONTRATADA deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

16.1.  Caberá  ao  CONTRATANTE  providenciar  a  publicação  do  extrato  deste  Contrato  e  de  seus
eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas – TCE/MT.

16.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por conta
do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO

17.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto n°
3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste
contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde – MT, 03 de dezembro de 2019.

Município de Lucas do Rio Verde
MUNICÍPIO

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal 

POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-
EPP

Detentora da Ata

André Stoinski

Sócio/Proprietário

Testemunhas:

Nome: Cleusa Terezinha Marchezan De Marco 
CPF: 379.198.810-72 

Nome: Wilian Pereira
CPF: 055.915.401-12 
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