
CONTRATO N° 076/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

Contratação  de  empresa  especializada  para
realizar  execução  da  obra  de  Campo  de  Futebol
Sintético Completo de 50x30m – contendo serviços
de  terraplenagem,  drenagem,  fundações  em
concreto armado, vigas de contenção em concreto
armado,  estruturas  metálicas  para  alambrados,
instalações  elétricas  para  iluminação  tipo  LED,
fornecimento  e  instalação  de  grama  sintética
conforme os padrões preestabelecidos em projeto e
memorial descritivo; no município de Lucas do Rio
Verde, endereço Rua Mogno, Quadra 19, Lotes 01 e
02, setor 34 - bairro Parque das Emas.

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, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr.  FLORI LUIZ BINOTTI, brasileiro, casado,
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 designado simplesmente CONTRATANTE,
e, do outro lado, a empresa LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 31.536.912/0001-06 e inscrição estadual n.º, com sede na Rua Papa João XXIII nº 195,
Bairro  Poção,  em Cuiabá  –  MT,  representado  neste  ato  pelo  Sócio-Proprietário  Sr.  LEANDRO
MARQUES DO AMARAL MACIEL, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 12659207 SSP/MT e
do CPF nº 007.098.571-52 doravante designada CONTRATADA. As partes acima identificadas têm,
entre si, justo e acertado o presente Contrato de Execução de mão de obra, com base no Processo de
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 que se regerá pelos termos da Lei  8.666/93 mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem como OBJETO a  Contratação de empresa especializada para realizar
execução da  obra  de  Campo de  Futebol  Sintético  Completo  de  50x30m – contendo  serviços  de
terraplenagem, drenagem, fundações em concreto armado, vigas de contenção em concreto armado,
estruturas metálicas para alambrados, instalações elétricas para iluminação tipo LED, fornecimento e
instalação de grama sintética conforme os padrões preestabelecidos em projeto e memorial descritivo;
no município de Lucas do Rio Verde, endereço Rua Mogno, Quadra 19, Lotes 01 e 02, setor 34 -
bairro Parque das Emas,  conforme Memorial Descritivo, projetos, Planilha Orçamentária e relação
das matérias, constantes no Processo de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.
1.2. A execução 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:
1.2.1. Proposta da CONTRATADA;
1.2.2. Edital de Tomada de preços nº 003/2020 e seus anexos;
1.2.3. Termo de Referência.
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2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O objeto do presente contrato será executado em regime de execução indireta, empreitada por
preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO.

3.1. O valor total do presente instrumento contratual é de R$ 458.092,44 (quatrocentos e cinquenta
e oito mil,  noventa e  dois  reais  e quarenta e  quatro centavos) ,  referente a todos os serviços,
conforme  demonstrado  no  Memorial  Descritivo,  Planilha  orçamentária,  Cronograma  Físico-
Financeiro e projeto.
3.1.1.  Os pagamentos serão efetuados pelo  CONTRATANTE à  CONTRATADA, na  terceira ou
quarta semana do mês desde que não exceda o período de 30 (trinta) dias, ocasião em que deverá
ser  pago  dentro  deste  prazo,  conforme  medição  a  ser  realizada  pela  equipe  técnica  desta
municipalidade e conferência dos serviços.  Os pagamentos estão condicionados a apresentação
das  medições  dos  serviços  mensais  e  das  faturas  dos  serviços  prestados,  devidamente
acompanhadas do termo circunstanciado de recebimento expedido pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer.
3.2.  Os pagamentos  estão condicionados a  apresentação das  medições e  das  faturas dos  serviços
prestados,  devidamente  acompanhadas  do  termo  circunstanciado  de  recebimento  expedido  pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
3.3. Os pagamentos dos serviços prestados, objeto do presente contrato serão efetuados mediante
ordem  bancária  com  a  apresentação  de  demonstrativo  especificado  dos  serviços  executados  e
mediante apresentação de fatura apresentada pela CONTRATADA atestada e vistada pelo Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer
3.4. O Contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos
parâmetros da proposta feita pela CONTRATADA;
3.5.  O CONTRATANTE,  independente das  quantias previstas neste  instrumento poderá sustar  o
pagamento de qualquer fatura ou recibo no todo ou em parte, nos seguintes casos;
a) Execução incorreta ocorrida nos serviços;
b) Existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE.
3.6. A CONTRATADA deverá apresentar as seguintes regularidades, acompanhado das notas fiscais:
3.6.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda
Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
3.6.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais,  apenas para empresa com sede no município de
Lucas do Rio Verde;
3.6.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.6.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3.6.5.A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento.
3.7. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8.  O  CNPJ  da  CONTRATADA  constante  da  nota  fiscal  e  fatura  deverá  ser  o  mesmo  da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.9. No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art.  19,
Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.
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3.10.  O  pagamento  referente  a  última  medição  ficará  condicionada  à  entrega  do  documento
comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI.

4 – CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE
4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº
8.666/93.
4.2. 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.
4.3. Os preços dos serviços apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de acordo
com a legislação vigente.
4.4. Com fundamento no disposto pelo art. 5º, § 1º e 40, IX da Lei 8.666/93, será admitido o reajuste
do valor em contrato com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do
Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, ou Índice Nacional de Construção Civil – INCC
(para obras de engenharia) ou outros que venham a substituí-los, divulgado pelo órgão responsável,
desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data da apresentação da
proposta.
4.5. Repactuação (só prestação de serviços com intermediação de mão de obra).
4.5.1. com fundamento no disposto pelo art. 40, IX da lei 8.666/93, será admitida a repactuação dos
valores contratuais quando, por fator superveniente ao contrato, houver aumento significativo nos
custos de mão de obra ou dos insumos que compõe a prestação dos serviços.
4.5.2. Na análise  dos  pedidos  de  repactuação referentes  aos  aumentos  provenientes  dos  insumos
utilizados para a prestação dos serviços, não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas
sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a
execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

4.5.3. Para que seja possível a repactuação de que trata o item anterior é necessário o preenchimento
de todos os requisitos a seguir: 
a)  os  orçamentos  vinculados  às  propostas  de  preços  tenham sido  elaborados  e  apresentados  em
conformidade  com  o  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva  de  trabalho  vigente  à  época  da
formulação do orçamento;  não serão admitidos pedidos de repactuação com base em acordos ou
convenções coletivas que tenham ocorrido anteriormente à data de apresentação do orçamento;
b) somente poderá ocorrer após transcorrido o lapso de 01 (um) ano contado da data do orçamento a
que a proposta se referir;
c) haja demonstração analítica e comprovação, pelo contratado, da variação dos preços dos itens da
planilha de custos do contrato;

d) quando o pedido de repactuação fundar-se no aumento dos custos com mão de obra, a contratada
deverá anexar ao seu requerimento a cópia do acordo coletivo e/ou  convenção coletiva de trabalho
(ou documento equivalente) que comprove o efetivo aumento de sua despesa com pessoal.

4.5.4. na primeira repactuação, o prazo de 01 (um) ano deve ser contado a partir da data do respectivo
orçamento, considerando-se, neste caso, a data do orçamento com a do acordo, dissídio, convenção
coletiva de trabalho ou equivalente, que estabelecer a composição salarial vigente à época da entrega
da proposta.

4.5.5. nas repactuações sucessivas à primeira, contar-se-á a anualidade a partir da última repactuação.

4.5.6. o contratado deverá solicitar a repactuação até a data da prorrogação contratual subsequente,
sendo certo que,  se não o fizer  tempestivamente,  haverá a preclusão do direito  à repactuação de
preços e à percepção dos seus efeitos financeiros
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4.5.7.  o “reajuste de preços” e a “repactuação”, previstos pelos itens 4.4 e 4.5.1 respectivamente, são
excludentes entre si, não podendo incidir em um mesmo instrumento contratual, tendo em vista que a
aplicação de um pressupõe a absorção do outro, tem a mesma matriz legal (artigo 40, inciso IX, da lei
n.º  8.666/1993)  e  objetivam  o  mesmo  intento,  a  atualização  do  valor  contratual  originalmente
avençado.
4.6. Reequilibro econômico -Financeiro
4.6.1 Com fundamento no disposto pelo art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, o valor do contrato poderá ser
alterado  para  restabelecer  a  relação  que  as  partes  pactuaram  inicialmente  entre  os  encargos  do
contratado  e  a  retribuição  da  administração  para  a  justa  remuneração  da  obra,  serviço  ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese  de sobrevirem fatos  imprevisíveis,  ou previsíveis  porém de consequências  incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

4.6.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que
comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.
4.6.3 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a
qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio
do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato?
4.6.4. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem
de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que
inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.
4.7. 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.
4.8.  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;
4.9. Os reajustes, repactuação e  reequilíbrio  serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo
não retirado, e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
4.10. Os reajustes, repactuação e reequilíbrio dos preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o
fornecedor repassar ao Município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos
percentuais.
4.11. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo
Município.

5 – CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de  até 210 (duzentos e dez) dias  a contar da
publicação do extrato do contrato na Imprensa oficial, e o prazo de execução dos serviços será de 90
(noventa)  dias a  contar  da  emissão  da  Ordem de  Início  dos  Serviços,  prorrogáveis  na  forma  e
condições permitido em lei.

6 – CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias:
Dotação Orçamentária: 
11.001.0.0.27.812.1103.1.168.4.4.90.51.00.00.0100000000
11.001.0.0.27.812.1103.1.168.4.4.90.51.00.00.0300000000
11.001.0.0.27.812.1103.1.168.4.4.90.51.00.00.0192032000
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7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1.  A  CONTRATADA apresentou  garantia  de  execução  contratual  no  valor  de  R$  22.904,62
correspondente a 5% do valor do contrato, na modalidade Seguro-Garantia sob Apólice nº 07-0775-
0232766, conforme prevê o § 2° do art. 56 da Lei 8666/93.
7.2. A liberação dessa garantia ocorrerá somente após o término do contrato e cumprimento de todas
as obrigações da CONTRATADA e efetivado recebimento definitivo da obra.

8 – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Convocar a licitante  vencedora,  em conformidade com o art.  64 da Lei  nº 8.666/93, para
retirar a Nota de Empenho/requisição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação;
b)  Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital;
c)  Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento
do  contrato  a  ser  assinado  com  a  licitante  vencedora,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas
detectadas  e  comunicando as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam medidas
corretivas por parte da licitante vencedora;
d)  Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e
Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a
legislação vigente;
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2. São obrigações da CONTRATADA:
a) Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução da obra de acordo com os prazos definidos neste
contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro;
b)  Executar  os  serviços  objeto  deste  contrato  de  acordo  com as  prescrições  e  critérios  técnicos
vigentes;
c) Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas;
d)  Responsabilizar-se  por  dispêndios  resultantes  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e  posturas
Municipais,  Estaduais  e  Federais,  atuais  ou  não,  sem  qualquer  direito  regressivo  em  relação  a
CONTRATANTE;
e)  Regularizar  perante  o  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA–MT  ou
CONSELHO Regional de Arquitetura – CAU, e outros órgãos, este contrato conforme determina a
Lei nº 5.194 de 21.12.66, resolução do CONFEA nº 104 de 22.05.70, bem como junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal designado pelo
CONTRATANTE;
f)  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir  às suas expensas,  no todo ou em parte,  os
serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução da obra;
g) Ao término dos serviços diários, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos na medida do
possível;
h) Promover as suas expensas, a sinalização do local da obra, observando, no que couber a legislação
vigente, especialmente o CBT – Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão,
negligência ou dolo;
i) Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros
na  execução  da  obra  objeto  desta  licitação,  sejam  eles  de  natureza  materiais  ou  morais,
independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;
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j) Manter a frente da obra, profissionais qualificados apresentados na fase de habilitação ou outros
previamente autorizados pela  Contratante  e  pessoal  auxiliar  disponível  para sua normal  e  correta
execução;
k)  Manter  no  canteiro  de  obra  os  maquinários,  equipamentos  e  ferramentas  necessários  ao
desempenho satisfatório dos serviços, conforme listado por ocasião da habilitação na licitação, sob
pena de descumprimento de condições contratuais, com as consequências previstas neste contrato;
l) Cumprir impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico e financeiro;
m) Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento
e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de
pessoas com poder para decisão, conforme o caso;
n) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratual corrigido.
o) Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato, especialmente no que
diz respeito à regularidade para com a seguridade social – INSS e FGTS.
p)  Providenciar  o  transporte  dos  equipamentos,  sem  ônus  adicional  para  a  Administração,  que
necessitem sofrer manutenção preventiva e/ou corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio
local.
q)  Disponibilizar  número  de  telefone  móvel  e  fixo  que  possibilite  contato  imediato  entre  a
CONTRATANTE e  o  preposto  da  CONTRATADA,  de  forma  permanente,  no  período  não
abrangido pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento de
situações de emergência.
r) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes. 
s) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, conforme constatada a
sua necessidade.
t)  Relatar  ao  CONTRATANTE toda  e  qualquer  irregularidade,  inclusive  de  ordem  funcional,
constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução
ou de providências por parte do Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio
público ou privado.
u)  Manter  em  perfeito  funcionamento  todo  o  ferramental,  equipamentos  e  instrumentos
disponibilizados,  efetuando manutenção periódica  e/ou  substituindo  de  imediato  os  que  sofrerem
eventualmente danos.
v) Designar preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, no local
de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93.
w)  Substituir,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  sempre  que  exigido  pela
CONTRATANTE e  independentemente  de  qualquer  justificativa  por  parte  desta,  qualquer
profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao
interesse do Serviço Público e de terceiros eventualmente prejudicados.
x)  Caso  a  CONTRATADA necessite  substituir  qualquer  responsável  técnico,  deverá  apresentar
proposta de substituição de profissional para aprovação da  CONTRATANTE,  que será feita por
escrito,  fundamentada  e  instruída  com as  provas  necessárias  à  comprovação  da  situação  que  se
apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional,
que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.
y) Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos
resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente.
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z) Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas a
obra, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo
representante do CONTRATANTE. O referido Livro deverá ser confeccionados em três vias de igual
teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;
a.1) Empregar boa técnica e prestar serviços de primeira qualidade para execução da obra, conforme
especificados no memorial descritivo;
b.1) Responsabilizar-se objetivamente pela solidez e segurança do trabalho realizado pelo prazo de 05
anos, conforme determina o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
c.1) Conforme determina o Sistema Geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso –
TCE, será necessária a apresentação de, no mínimo, 3 (três) fotos da execução da obra, juntamente à
medição do mesmo período.
d.1) Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e em finais de semana, para
garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de ônus para o Município de Lucas do
Rio Verde-MT.
e.1)  Será  de  responsabilidade  da  empresa  Contratada  a  Abertura  e  Fechamento  do  CEI,
devendo efetuar a Matrícula CEI no prazo máximo de 30 dias do início de sua atividade.
f.1)  Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no
prazo previsto para entrega dos serviços.
g.1)Todos os equipamentos, insumos necessários para a execução dos trabalhos inclusive
fotocópias, impressões encadernações, refeições e mobilização de equipes serão, as expensas,
custeados pela contratada.
h.1)  Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua
supervisão.
i.1).  A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade  na prestação dos serviços.
j.1)  Cabe à  CONTRATADA o agendamento junto aos órgãos federais e estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos, de vistorias com vistas a obtenção de licenças e regularização
dos serviços e obras concluídos – habite-se, licença ambiental de operação, e outras que por ventura
sejam solicitadas.
k.1) Apresentar a  CONTRATANTE,  a qualquer  tempo,  documentação que comprove o correto e
tempestivo  pagamento  de  todos  os  encargos  previdenciários,  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais
decorrentes da execução do Contrato;
k.1.1.) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis.
l.1.)  Cumprir  com todas  as  obrigações  constantes  no Edital  em epígrafe,  o  Termo de Referência,
Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma.

m.1.)  Efetuar  a  entrega  dos  bens  em  perfeitas  condições,  no  prazo  e  local  indicados  pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,  fabricante,  modelo,  tipo,
procedência e prazo de garantia.
n.1.) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
n.1.1.) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, o produto com avarias ou defeitos;
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o.1)  Comunicar à Administração, no prazo mínimo de 20 dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
p.1) É de responsabilidade exclusiva da empresa contratada a leitura atenta dos projetos para a correta
identificação  dos  materiais  e  equipamentos  especificados,  conforme  Memorial  Descritivo  e
especificações técnicas em anexo.
q.1) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
r.1)  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações
assumidas,  nem subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada,  exceto  nas  condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
s.1)Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
9.1. O licitante que 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  e  também  está  sujeito  as  demais
penalidades previstas da Lei 8666/1993.
9.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas – TCE/MT e no caso
de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
demais cominações.
9.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
9.3.1. Advertência;
9.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2
(segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
9.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02
(dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
9.3.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da  CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
inadimplemento contratual;
9.3.5.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  este
município por período não superior a 2 (dois) anos.
9.3.6. Declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.3.7.  A aplicação  da  sanção  prevista  no  item 9.3.1.,  não  prejudica  a  incidência  cumulativa  das
penalidades dos itens 9.3.2., 9.3.3.,9.3.4., 9.3.5., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em
caso  de  reincidência  de  atraso  na  entrega  do  objeto  licitado  ou  caso  haja  cumulação  de
inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
9.4. As sanções previstas nos itens 9.3.1., 9.3.5.,9.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4., facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9. 5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 9.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.
9.6.  A segunda  adjudicatária,  ocorrendo  a  hipótese  do  item  anterior,  ficará  sujeita  às  mesmas
condições estabelecidas neste Edital.
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9.7. Se o valor da multa não for pago, será executada, primeiro, a garantia da execução, e se essa for
insuficiente será descontado da fatura a que a empresa contratada fizer jus, ou, ainda, quando for o
caso, será inscrita na Dívida Ativa e cobrada judicialmente.

10  – CLÁUSULA DECIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO E EXTINÇÃO
10.1.  O  CONTRATANTE poderá  considerar  rescindido  este  Contrato,  de  pleno  direito,
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a). A CONTRATADA não iniciar os trabalhos imediatamente da data do recebimento da “Ordem de
Serviço”  ou  interrompê-los  por  mais  de  cinco  dias  consecutivos,  sem  justificativa  aceita  pelo
CONTRATANTE;
b). A CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder para terceiros o presente
Contrato, no todo ou em parte;
c). A CONTRATADA não atender às exigências do CONTRATANTE relativamente à reparação de
serviços executados com imperfeição ou ainda por imperícia;
d). A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste
Contrato ou dele decorrentes;
e). Ocorrer qualquer um dos motivos referidos no Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
10.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará jus apenas à percepção dos honorários do
período trabalhado.
10.3.  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) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
c) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
10.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da
Lei nº 8.666/93.
10.5.  Será  considerado  extinto  o  presente  instrumento  contratual,  sempre  que  ocorrer  uma  das
condições dispostas abaixo:
10.5.1. Advento do termo contratual;
10.5.2. Rescisão;
10.5.3. Anulação;
10.5.4. Falência ou extinção da empresa.

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS

11.1. O objeto será entregue na forma contratual e  recebidos de modo provisório, pela  Secretaria
Municipal de  Esporte e Lazer,  mediante termo circunstanciado de recebimento,  na figura de
pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.
11.2. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será feita ao final do
contrato.
11.3. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que couber, as
disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, observando-se que:
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a) o objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em até 60 dias
uteis, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o exigido no Edital, pelo fiscal
de contrato designado pela Administração.
11.4. A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, poderá, quando do recebimento do objeto,
efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do mesmo, observadas as
especificações constantes deste Edital e seus anexos.
11.4.1.  Em caso de dúvidas  quanto à  qualidade  do serviço/produto ofertado,  os  ensaios,  testes  e
demais  provas  exigidos  por  normas  técnicas  oficiais  correrão  por  conta  do  licitante/contratado,
cabendo à Administração escolher os testes que serão realizados e a instituição que as promoverá, nos
termos dos arts. 43, § 3º, c/c. 75 da Lei n. 8.666/93.
11.5. Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a licitante será
notificada para saná-lo, no prazo máximo de 07 (sete) dias,  ficando, nesse período, interrompida a
contagem do prazo para recebimento definitivo.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA  – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO
E AOS CASOS OMISSOS

12.1. Aplica-se a Lei nº 8.666/93, suas alterações e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e
em especial aos seus casos omissos.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

13.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
conforme disposto no artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/1993. 

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida por funcionário indicado pela Secretaria
Municipal  de  Esporte  e  Lazer independente  de  qualquer  outra  supervisão,  assessoramento  e/ou
acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo
juízo.
14.2.  A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui,  nem  reduz,  a  responsabilidade  da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do  ou de seus empregados, prepostos ou contratados.
14.3.  Todas  as  ordens  de  serviços  ou  requisições,  instruções,  reclamações  e,  em geral,  qualquer
entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas,
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações
verbais.
14.4. Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer ao CONTRATANTE,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos serviços se houver
motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.
15.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parcialmente a execução dos serviços com
prévia  concordância  do CONTRATANTE,  ficando,  neste  caso,  solidariamente  responsável  pelos
serviços  executados  pelo  subcontratado  e,  ainda,  pelas  consequências  dos  fatos  e  atos  a  ele
imputáveis.
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15.3. As prorrogações de prazo de execução de etapas dos serviços serão processadas nos termos do
artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
15.4.  As alterações contratuais  obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei  acima
referida.

16 – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
16.1. A empresa que executar obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um
período irredutível de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil.

17 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Lucas do Rio Verde–MT, com recusa expressa
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados,  CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o
presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Lucas do Rio Verde–MT, 08 de Abril de 2020.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LEANDRO MARQUES DO AMARAL
MACIEL EIRELI

Leandro Marques Do Amaral Maciel
Sócio-proprietário
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Luiz Gustavo De Senna Righi 
CPF:017.424.950-01 

Nome: Wellber Lima Diniz 
CPF: 485.654.823-91 
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