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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2021 

 

“TERMO DE CONTRATO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES LOGISTICAS 

DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO 

DE PARANAÍTA/MT, QUE FAZEM ENTRE SI 

O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA E A EMPRESA 

GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, 

inscrita no CNPJ nº. 02.330.299/0001-78”. 

 

 

Aos 08 dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e um o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, 

Estado de Mato Grosso, com sede na Prefeitura Municipal localizada à Rua Alceu Rossi s/ nº., inscrita no 

CNPJ nº. 03.239.043/0001-12, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Osmar Antônio 

Moreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta – MT, portador da Cédula 

de Identidade nº. 860.219 SSI/SC e CPF nº 345.480.179-68, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE e a Empresa GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 

02.330.299/0001-78, estabelecida a Avenida Center Nº 1257, Bairro Centerville, Cidade de Goiânia-GO, 

e-mail: contato@globalmercantil.com, telefone: (62) 3258-0733/99626-1893, representada neste ato pelo 

seu representante legal o Sr. Herbert Rafael Lacerda Neco, portador de Carteira de Identidade nº.4946623 

SPTC/GO, e CPF nº. 013.416.301-02, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, vencedora 

do Pregão Eletrônico nº. 012/2021, tem entre si firmado o presente instrumento contratual, sujeitando-se 

as partes às normas constantes no instrumento convocatório e seus Anexos, bem como a Lei n° 8.666/93 

de 21.06.93 e demais normas vigentes, além das abaixo descritas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1. A CONTRATADA fornecerá para a CONTRATANTE, o objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

LOGISTICAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT, 

constantes no Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº 012/2021, adjudicado de acordo com as 

necessidades da CONTRATANTE, cujo fornecimento estão discriminados a seguir: 

 

LOTE DESCRIÇÃO UND QUANTID. MARCA 
ANO/ 

MODELO 

PRAZO DE 

GARANTIA 
VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 

CAMINHAO DO TIPO 

COMBOIO (MELOSA) COM: 

CHASSI DE CAMINHÃO 

ZERO KM, ANO 2021 

MODELO 2021, 4 

CILINDROS, COM MÍNIMO 

DE 185CV, SISTEMA DE 

INJEÇÃO ELETRÔNICA 

TRANSMISSÃO DE NO 

MÍNIMO 6 MARCHAS À 

FRENTE E 01 À RÉ COM 

ACIONAMENTO MANUAL E 

TRAÇÃO 4X2, CABINE 

FRONTAL, BASCULAVEL, 

REVESTIDA EM CHAPA DE 

AÇO, FREIOS A AR NAS 

RODAS DIANTEIRAS E 

TRASEIRAS, FREIO MOTOR 

UND 01 IVECO 

IVECO / 

TECTOR 

150E21 Motor 

206cv, turbo-

diesel 04 

cilindros, tração 

4x2 Transm. 06 

marchas + 01 ré 

PBT 15.400kg, 

CMT 27.000kg 

Freios ABS c/ 

EBL + Freio 

Motor Tanque 

de combustível 

275 litros 

Distância entre 

eixos 4.810mm 

Ar 

Garantia de 39 

(trinta e nove) 

meses, sem limite 

de 

quilometragem. 

Assistência 

técnica no Estado 

de Mato Grosso; 

Fabricante: 

IVECO Latin 

America / CNH 

Industrial / MR. 

R$ 541.290,00 R$ 541.290,00 

mailto:contato@globalmercantil.com
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COM VÁLVULA TIPO 

BORBOLETA E FREIO 

MOTOR DE CABEÇOTE, 

DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 

SERIE, PBT MÍNIMO DE 

14.000 KG, CAPACIDADE 

MAXIMA DE TRAÇÃO 

23.000 KG, TANQUE DE 

COMBUSTÍVEL COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 

270 LTS, AR 

CONDICIONADO, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

DE 4800 MM, DIREÇÃO 

HIDRÁULICA EQUIPADO 

COMBOIO PARA 

ABASTECIMENTO E 

LUBRIFICAÇÃO 

(PRESSURIZADO, 

PNEUMÁTICO, 

HIDRÁULICO). 

RESERVATÓRIO CENTRAL 

PARA COMBUSTÍVEL, 

INDEPENDENTE E 

REMOVÍVEL COM 

CAPACIDADE PARA 5.000 

LITROS SENDO 2.500 CADA 

(DIESEL COMUM E DIESEL 

S10) 

condicionado 

Direção 

hidráulica 

Ano/modelo 

2021/2021 ou 

superior, cor à 

ser escolhida 

pela 

Contratante; 

 

Equipado com 

comboio para 

abastecimento e 

lubrificação 

(pressurizado, 

pneumático, 

hidráulico), 

reservatório 

central para 

combustível, 

independente e 

removível com 

capacidade para 

5.000 litros 

sendo 2.500 

cada (diesel 

comum e diesel 

s10) e 

especificações 

integralmente 

em 

conformidade 

com o termo de 

referência; 

2 

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 

0 KM NOVO, ANO 2020 

MODELO 2021 (MINIMO), 

CABINE FRONTAL 

BASCULÁVEL PARA 

MANUTENÇÃO REVESTIDA 

EM CHAPA DE AÇO 

(METÁLICA), AR 

CONDICIONADO, MOTOR 

DIESEL TURBO, 04 

CILINDROS, DIREÇÃO 

HIDRÁULICA, POTENCIA 

DO MOTOR MÍNIMA DE 165 

CV, SISTEMA DE FREIO A 

AR NAS RODAS TRASEIRAS 

E DIANTEIRAS, COM PBT 

MÍNIMO DE 8.500 KG 

(HOMOLOGADO), E CMT 

MÍNIMO DE 11.500 KG 

TANQUE DE 

COMBUSTÍVEL DE 150 

LITROS, 6 MARCHAS A 

FRENTE (SINCRONIZADAS) 

E 1 MARCHA A RÉ 

EQUIPADO CESTO AÉREO 

ISOLADO, DOTADO DE 

CESTO DE FIBERGLASS E 

LINER DE PROTEÇÃO COM 

CAPACIDADE DE ATÉ 130 

KGF/CESTO, COM 

ALCANCE MÁXIMO 

VERTICAL DE TRABALHO 

DE 13,5 METROS, GIRO 

INFINITO, ALARME 

SONORO NOS 

ESTABILIZADORES (01 PÇ), 

ASSOALHO CHAPA 

XADREZ (ALUMÍNIO) 

COMUM PARA 

CARROCERIA DE 4.000 MM, 

APOIO DE SAPATAS (04 

PÇS), BAÚ DE AÇO 4 

PORTAS P/CARROCERIA DE 

ATÉ 4.000 MM (01 PAR), 

BARRICA D'AGUA 10 

LITROS (PLÁSTICA) (01 PÇ), 

UNID 01 IVECO 

IVECO / 

TECTOR 11-

190 Motor 

190cv, turbo-

diesel 04 

cilindros, tração 

4x2 Transm. 06 

marchas + 01 ré 

PBT 10.600kg, 

CMT 13.000kg 

Freios ABS c/ 

EBL + Freio 

Motor Tanque 

de combustível 

150 litros Ar 

condicionado 

Direção 

hidráulica 

Ano/modelo 

2021/2021 ou 

superior, cor à 

ser escolhida 

pela 

Contratante; 

Equipado com 

aéreo isolado, 

dotado de cesto 

de fiberglass e 

liner de 

proteção com 

capacidade de 

até 130 

kgf/cesto, com 

alcance máximo 

vertical de 

trabalho de 13,5 

metros, giro 

infinito e 

especificações 

integralmente 

em 

conformidade 

com o termo de 

referência; 

Garantia de 39 

(trinta e nove) 

meses, sem limite 

de 

quilometragem. 

Assistência 

técnica no Estado 

de Mato Grosso; 

Fabricante: 

IVECO Latin 

America / CNH 

Industrial / MR. 

R$ 482.900,00 R$ 482.900,00 
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CALÇOS DE BORRACHA 

PARA RODAS (04 PÇS), 

CINTO DE SEGURANÇA 

COM TALABARTE (01 PÇ), 

CINTA PARA FIXAÇÃO DAS 

LANÇAS OU ESCADA (01 

PÇ) 

3 

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 

0KM NOVO, ANO 2020 

MODELO 2021 (MINIMO), 

CABINE FRONTAL 

BASCULÁVEL PARA 

MANUTENÇÃO REVESTIDA 

EM CHAPA DE AÇO 

(METÁLICA), AR 

CONDICIONADO, MOTOR 

DIESEL TURBO, 04 

CILINDROS, DIREÇÃO 

HIDRÁULICA, POTENCIA 

DO MOTOR MÍNIMA DE 165 

CV, SISTEMA DE FREIO A 

AR NAS RODAS TRASEIRAS 

E DIANTEIRAS, COM PBT 

MÍNIMO DE 8.500 KG 

(HOMOLOGADO), E CMT 

MÍNIMO DE 11.500 KG 

TANQUE DE 

COMBUSTÍVEL DE 150 

LITROS, 6 MARCHAS A 

FRENTE (SINCRONIZADAS) 

E 1 MARCHA A RÉ, 

EQUIPADO COM 

CARROCERIA CARGA SECA 

COM TAMANHO MÍNIMO 

DE 4,0 MTS DE 

COMPRIMENTO, CABINE 

SUPLEMENTAR PARA 4 

OCUPANTES MEDIDAS 

PADRÃO INMETRO, COM 

PARA-CHOQUE, PARA 

BARROS, PROTETOR 

LATERAL DE CICLISTA, 

FAIXAS REFLETIVAS, 

HOMOLOGAÇÃO DO 

INMETRO E DEMAIS ITENS 

EXIGIDOS PELO CONTRAN. 

COM REVENDA E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

AUTORIZADA NO ESTADO 

DE MT 

UNID 01 IVECO 

IVECO / 

TECTOR 11-

190 Motor 

190cv, turbo-

diesel 04 

cilindros, tração 

4x2 Transm. 06 

marchas + 01 ré 

PBT 10.600kg, 

CMT 13.000kg 

Freios ABS c/ 

EBL + Freio 

Motor Tanque 

de combustível 

150 litros Ar 

condicionado 

Direção 

hidráulica 

Ano/modelo 

2021/2021 ou 

superior, cor à 

ser escolhida 

pela 

Contratante; 

Equipado com 

carroceria carga 

seca com 

tamanho 

mínimo de 4,0 

mts de 

comprimento, 

cabine 

suplementar 

para 4 

ocupantes 

medidas padrão 

INMETRO e 

especificações 

integralmente 

em 

conformidade 

com o termo de 

referência; 

Garantia de 39 

(trinta e nove) 

meses, sem limite 

de 

quilometragem. 

Assistência 

técnica no Estado 

de Mato Grosso; 

Fabricante: 

IVECO Latin 

America / CNH 

Industrial / MR. 

R$ 357.990,00 R$ 357.990,00 

VALOR TOTAL R$1.382.180,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. O valor global do presente contrato é de R$ 1.382.180,00 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil 

e cento e oitenta reais), que será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, através de Recursos 

Próprios, conforme disponibilidade financeira da Secretaria competente. 

 

3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da Secretaria 

Municipal solicitante, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas 

Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital 

e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações e serão empenhadas nas seguintes rubricas: 

 

12.001.2.782.0012.1033.4.4.90.52.52.00 – Sec. de Obras – Fonte 100 e 124 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO  

 

3.1. A Vigência do presente instrumento será da data da sua assinatura até  31/12/2021. 
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3.2. A partir da vigência do contrato, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições 

estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas 

normas; 

 

3.3 As prorrogações de prazo de execução do contrato serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – 

 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do 

montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos 

pela CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA –  

DA FISCALIZAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO 

 

5.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos produtos/execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

5.4. Para este instrumento será designado fiscal por portaria especifica colacionada nos autos.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA   

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 

da convocação formal, ou requisita-la no mesmo prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste 

Município, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10° (décimo) dia útil o Contrato 

poderá ser rescindida; 

 

6.2. Os serviços ou material deverão ser fornecidos conforme estabelecidos neste contrato e demais 

exigidas na Legislação em vigor; 

 

6.3. A CONTRATADA deverá fornecer serviço/material de qualidade; 
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6.4. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os itens 

entregues em desacordo com as especificações deste contrato, conforme a respectiva proposta, ou que 

apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização); 

 

6.5. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Paranaíta, de 

acordo com as especificações do deste contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento das condições estabelecidas. 

 

6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 

 

6.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

 

6.8. A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá 

ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos itens objeto deste 

contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 

condições aqui estabelecidas; 

 

6.9. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 

Paranaíta/MT, de acordo com as especificações, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes 

do descumprimento das condições estabelecidas. 

  

6.10.  Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes; 

 

6.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 

 

6.12. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 

de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas 

as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes; 

 

6.13. Manter durante toda a vigência do contrato a regularidade documental e fiscal da empresa; 

 

6.14. Apresentar a nota fiscal mediante a entrega dos itens no prazo estabelecido neste contrato, contado 

do recebimento da solicitação de fornecimento, com as seguintes certidões de regularidade fiscal: 

1 – Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

2 – Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 

Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas; 

3 – Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 

4 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site http://www.tst.jus.br/certidao; 

5 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 

 

6.15. A CONTRATADA deverá executar o item descritos no Item 1.2 imediatamente após a solicitação 

do setor competente. 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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6.16.  Respeitar os limites dos quantitativos especificados, a CONTRATADA sob nenhum argumento 

poderá deixar de atender as solicitações de fornecimento dos itens da Contratante, sob pena de ensejar, 

além de sanções administrativas, a rescisão do presente contrato. 

 

6.17. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 

outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

 

6.18.  Atender a todas as exigências deste contrato e executar todos os itens contratados conforme 

descrito e estabelecido neste contrato, bem como, no instrumento convocatório, assumindo assim o ônus 

da prestação inadequada nos trabalhos descumpridos por parte da CONTRATADA; 

 

DO PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO e OUTROS: 

 

OBS: AS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS NESTE DISPOSITIVO, SERÃO FORMALIZADAS  DE 

FORMA ESPECIFICA, CONFORME  ITEM ADJUDICADO PELA CONTRATADA, PODENDO 

O CONTRATO A SER CELEBRADO  OBTER APENAS AS OBRIGAÇÕES   INERENTES A 

CADA ITEM LICITADO 

 

6.19. O fornecedor deverá garantir a entrega do bem com qualidade e sem defeitos de fabricação; 

 

6.20. CAMINHAO DO TIPO COMBOIO (MELOSA) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

 

• PLATAFORMA METÁLICA, CHASSI AUXILIAR, DEGRAU TRASEIRO, ESCADA 

TIPO MARINHEIRO, CONJUNTO DE ARMÁRIOS LATERAIS DIANTEIRO E 

TRASEIRO INDEPENDENTES, PORTAS COM ABERTURA VERTICAL 

(DIANTEIRAS) PORTAS COM ABERTURA LATERAL (TRASEIRAS) POSSUEM 

STOP EM 90° ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, PÁRA-LAMAS TRASEIRO, 

GUARDA-CORPO - CONFORME NR 12, PARA-CHOQUE TRASEIRO, EM 

CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO CONTRAN 593 DE 24/05/2016 E RTQ32 DO 

INMETRO, PROTETOR LATERAL, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09., 

CONJUNTO DE ACIONAMENTO, MECÂNICO ATRAVÉS DA PTO/ TDF - TOMADA 

DE FORÇA, RESERVATÓRIO CENTRAL PARA COMBUSTÍVEL, INDEPENDENTE 

E REMOVÍVEL COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS SENDO 2.500 CADA, 

CONJUNTO PARA ABASTECIMENTO, COMPOSTO DE BOMBA CENTRÍFUGA 

VAZÃO MÉDIA DE 100 LITROS POR MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 50 PSI, 

ENTRADA E SAÍDA DE 1", BOMBA CENTRÍFUGA PARA DIESEL COM 

ACIONAMENTO ATRAVÉS DE POLIA E CORREIA LIGADA DIRETAMENTE AO 

VOLANTE DO COMPRESSOR DE AR, COMPRESSOR DE AR DE PISTÃO COM 

DOIS ESTÁGIOS EM V, REGULADOR DE PRESSÃO, CARRETEL DE RETRAÇÃO 

AUTOMÁTICA COM ROLAMENTOS, FABRICADO EM ALUMÍNIO E 

POLIPROPILENO, PRESSÃO DE TRABALHO DE 1100PSI, COMPOSTO DE 

PROPULSORA PNEUMÁTICA CARRETEL DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA COM 

ROLAMENTOS, FABRICADO EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO, PRESSÃO DE 

TRABALHO DE 5100PSI, CONJUNTO PARA PREPARAÇÃO DE AR, MEDIDOR 

VOLUMÉTRICO MECÂNICO/ANALÓGICO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE, VAZÃO 

MÁXIMA DE 30 L/MIN. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1000PSI, 

PRECISÃO DE 0,5%, RESERVATÓRIO PLÁSTICO (POLIETILENO) COM 

CAPACIDADE DE 300 LITROS DE AGUA, CONJUNTO DE SUCÇÃO À VÁCUO, 

COMPOSTO DE RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, 

EQUIPADO COM BOCA DE INSPEÇÃO FLANGEADA, SISTEMA DE SUCÇÃO A 
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VÁCUO TIPO VENTURE COM MANGUEIRA DE 2 METROS, GUINCHO PARA 

REMOÇÃO DE TAMBOR, SUPORTE COM EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 8KG - PÓ 

QUÍMICO, SUPORTE E CINCO CONES DE 500MM, CONJUNTO PARA 

ATERRAMENTO, COMPOSTO DE PLACAS DE COBRE, CABO COM 3 (TRÊS) 

METROS E GARRAS PARA ATERRAMENTO, ILUMINAÇÃO INTERNA DOS 

MÓDULOS PARA CARRETEIS, FARÓIS TIPO SPOT, 6". CONJUNTO DE 

LANTERNAS DELIMITADORAS, CONJUNTO DE LANTERNAS LATERAIS (LED). 

 

6.21. Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações exigidas 

neste Termo de Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação 

vigente, edital e seus anexos; 

 

6.22. Deverá ser apresentado o plano de manutenção preventiva compreendendo 36 (trinta e seis) meses, 

constando todos os serviços de revisão, assistência, onde deverá possuir toda gama de peças de 

manutenção e mão de obra qualificada, consistindo também no envio da equipe técnica para a sede 

deste Município para realizar reparos, reposições de peças, revisões e demais manutenções exigidas 

para o funcionamento do objeto licitado, em até 03 (três) dias úteis a partir da solicitação de 

assistência do equipamento licitado, durante o período de garantia do objeto. Caso se faça necessário 

o envio do objeto licitado à sede da assistência técnica, caberá à contratada arcar com todos os 

custos operacionais pertinente, como transporte, fretes e outros custos adicionais que se fizerem 

necessários;  

 

6.23. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo 

perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;  

 

6.24. O fornecedor ficará obrigado a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 

licitação em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos itens fornecidos;  

 

6.25. Caso sejam detectados defeitos ou falhas na entrega do bem pelo fornecedor será considerado em 

desacordo com as especificações técnicas requeridas, a Prefeitura poderá exigir a substituição dos 

mesmos;  

 

6.26. O fornecedor se obrigará em um prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, estando o item 

dentro do prazo da garantia firmada neste termo, a solucionar quaisquer problemas com os itens 

adquiridos, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o 

uso inadequado; 

 

6.27. O fornecedor se obrigará em um prazo máximo de 30 dias fazer a substituição dos mesmos se por 

ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas ou o cumprimento das demais obrigações 

assumidas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o 

uso inadequado; 

 

6.28. Quaisquer custos com locomoção de equipe técnica como transporte, alimentação e hospedagem 

para entrega, assistência técnica, manutenção preventiva ou substituição dos itens licitados correrá 

por conta da contratada; 

 

6.29. O fornecedor ficará obrigado a fornecer manutenção preventiva dos equipamentos 36 (trinta e 

seis) meses de operação sem custo para o Município de Paranaíta-MT. 

 

6.30. 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; 
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6.31. Efetuar a entrega técnica do veículo com pessoal capacitado;  

 

6.32. 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; 

 

6.33. Manter todas as condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência;  

 

6.34. Responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com 

terceiros, para a execução do 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;  

 

6.35. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento 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;  

 

6.36. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e 

comercial;  

 

6.37. Deverá dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, no 

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no 

Contrato; 

 

6.38. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:  

I - Todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposos 

praticados por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município;  

II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos 

casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer 

solidariedade ou responsabilidade;  

III - Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por 

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser 

observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 

Órgão/Entidades, que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 

devido à contratada, o valor correspondente.  

 

6.39. O fornecedor autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 

prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

 

6.40. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, 

sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 

considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será 

considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: fretes, encargos sociais 

e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto. 

 

6.41. Após, o recebimento da solicitação, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para entrega/fornecimento do item solicitado, no endereço descrito abaixo. 
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6.42. Os bens/serviços deverão ser entregues/prestados pelo fornecedor de Segunda à Sexta-feira no 

horário comercial das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 na Secretaria Municipal de Obras. 

 

6.43. Após, o recebimento da Nota de Empenho (via e-mail, correios ou fax-símile)/NAD, o fornecedor 

terá o prazo máximo de  60 (sessenta) dias, para entregar/fornecer o item solicitado,  no endereço 

descrito acima. 
 

 

CLÁUSULA SETIMA  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. A Prefeitura Municipal de PARANAÍTA-MT se obriga, nos termos previstos neste Edital a: 

 

7.1.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento; 

7.1.2. Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas neste Edital; 

 

7.2. Os itens serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses: 

a) Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital; 

7.2.1. O recebimento dos itens far-se-á sempre que solicitado pela prefeitura mediante apresentação 

de Nota Fiscal e certidões de regularidade fiscal. 

 

7.3. O recebimento provisório dos itens adjudicados não implica sua aceitação definitiva. 

7.4. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das 

especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária. 

 

7.5. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a 

Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente da Prefeitura Municipal de Paranaíta – 

MT. 

 

7.6. Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 

relativamente ao objeto deste Edital; 

 

7.7. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos no Edital; 

 

7.8.  Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o 

recebimento dos itens; 

 

7.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do contrato, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 

monetária. 

 

7.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

7.11. Todos os encaminhamentos e o controle dos serviços objeto deste será de responsabilidade das 

Secretarias Municipais solicitantes. 

 

7.12. Supervisionar o recebimento dos objetos através de um funcionário credenciado pela 

CONTRATANTE, com faculdade de inspeção e controle, podendo ditar medidas que achar necessárias 

ao bom andamento e qualidade dos objetos. 
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7.13. Os itens deverão ser recusados pela contratante nas seguintes hipóteses: 

a) Se forem fornecidos em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios constantes neste 

contrato; 

7.12. O recebimento dos itens far-se-á sempre que solicitado pela Secretaria mediante apresentação de 

Nota Fiscal. 

7.12.1. O recebimento provisório do(s) item(s) não implica sua aceitação definitiva. 

7.12.2. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento das 

especificações e qualidade dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA  

 DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues, observados os valores unitários 

apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago conforme disponibilidade 

financeira das referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo 

responsável.  

 

8.1.1. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item 

anterior. 

 

8.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento 

realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

 

8.2.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades 

e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

8.3.  As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

 

8.4. O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO COM AS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ANEXO À NOTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;  

b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 

Estado da sede do Licitante;  

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site http://www.tst.jus.br/certidao;  

e) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;  

 

8.5. A impressão das certidões é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

8.6. Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA por meio de depósito bancário em 

conta corrente indicada na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

8.6.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a CONTRATADA e seu 

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida; 

8.6.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e 

contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
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8.6.3. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico 

ao apresentado para fins de habilitação no certame, e conseqüentemente, lançado no instrumento 

contratual; 

 

8.7. O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período 

de adimplemento de cada parcela. 

 

8.8. A nota fiscal deve se fazer acompanhar, quando indispensável a comprovação do serviço, relatório de 

acompanhamento para pagamento e deverá estar devidamente atestado pelo Servidor designado para 

acompanhamento dos trabalhos e pelo fiscal do Contrato. 

 

8.8.1. O relatório deverá conter riquezas de detalhes, com fotos, descrição do serviço com 

indicação do quantitativo do serviço realizado. 

 

8.9. Não haverá pagamento parcial da nota. 

 

8.10. Dados bancários da(s) empresa(s) detentora dos preços registrados:   

 

8.10.1. Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3642, Conta corrente: 984-2, Operação nº003. 

 

 

CLÁUSULA NONA  

DO EMPENHO 

 

9.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela 

Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 

9.2. A CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos 

itens entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

pagamento, via ordem bancária; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, pelo mesmo preço e mesmas condições deste 

instrumento, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, salvo nos casos de 

supressão que poderá ser de maior percentual, nos termos estabelecido também na Lei 8666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 DO REAJUSTE DE PREÇO 

 

11.1 Os preços do presente contrato manter-se-ão inalterados pelo período de sua vigência, admitida a 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de 

determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

 

11.2. Os preços do presente contrato que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados 

no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
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11.3. Caso o preço do contrato seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao 

fornecedor/CONTRATADO, mediante correspondência, redução do preço contratado, de forma a adequá-

lo ao praticado no mercado. 

 

11.4.  Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o MUNICÍPIO poderá rescindir o contrato e 

convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas 

com preços classificados, cabendo rescisão deste contrato e nova licitação em caso de fracasso na 

negociação. 

 

11.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem   iguais ou 

inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

 

11.6. A empresa poderá requerer o equilíbrio de valores na vigência do presente contrato, apresentando 

nota fiscal de custo do produto licitado na data próxima do certame, onde a margem oferecida em registro 

perdurará por todo o contrato, equilibrando tão somente dentro da margem negociada na data do certame. 

11.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pelo MUNICÍPIO, o proponente registrado será convocado, 

para a devida alteração do valor do contrato, o qual será publicado em Imprensa Oficial. 

 

11.8. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do presente contrato, salvo nos casos 

previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e dispostos neste instrumento.. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

12.1. O CONTRATADO terá o seu contrato administrativo rescindido, por intermédio de processo 

administrativo específico, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do 

pedido não sejam sanadas até o prazo estipulado em notificação expressa pelo órgão competente, salvo 

se:  

 

12.1.1. Comprovar a CONTRATADA/ADJUDICATÁRIA, por meio de documentos, tais como lista de 

preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de insumos, alusivos à 

época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do contrato, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu 

preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos itens que compõem o custo das 

aquisições dos itens; 

12.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução da entrega dos itens, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados; 

 

12.2. Por iniciativa do Município de Paranaíta/MT, o contrato administrativo será cancelado quando o 

proponente: 

 

12.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

12.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

12.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes deste instrumento contratual; 

12.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega/requisição 

decorrente do certame adjudicado; 
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12.3. Este contrato deve obedecer ainda para rescisão os termos do artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, 

desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa ou haja conveniência entre as partes. 

 

12.4. Na hipótese da CONTRATADA entrar em regime de concordata, ainda que preventiva, ou falência 

poderá também haver rescisão contratual. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

DO CADASTRO DE RESERVA   

 

13.1.  A CONTRATADA tem ciência que em caso de rescisão deste contrato, será chamada a próxima 

classificada respeitando sempre a ordem de classificação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

 

14.1. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às 

penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 

 

14.1.1. O atraso injustificado na entrega dos itens sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa 

moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme 

determina o artigo 86 da Lei nº 8666/93 do montante requisitado e não entregue pelo CONTRATADO; 

14.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o 

Município de Paranaíta/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas; 

 

14.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos itens, a Administração poderá ainda 

aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total homologado; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Paranaíta/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução 

total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 

(dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº.  8.666/93, c/c artigo 7º da Lei 

n. 10.520/2002; 

 

14.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 

da intimação por parte do Município de Paranaíta/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos 

que a contratada possuir; 

 

14.4. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou 

judicialmente; 

 

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

14.6. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 

comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de 
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atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante 

previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

 

14.6.1 Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento; 

14.6.2. Cancelamento da Ata de Registro de Preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 

paralisação do fornecimento; 

 

14.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 

devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

14.8. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 

venha acarretar ao Município de Paranaíta/MT; 

 

14.9. Serão publicadas no Diário Oficial as sanções administrativas previstas no item 24.2, c, d, do edital, 

inclusive a reabilitação perante a Administração Pública; 

 

14.10. Aplica-se ainda cumulativamente as sanções previstas na Lei Municipal n°. 124/2018; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

 DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

15.1 O presente instrumento firmado será regido em obediência ao instrumento convocatório, através do 

edital nº 012/2021 e seus anexos, além de obediência aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019 e no Decreto Municipal nº. 153/2009, no 

Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações, firmado com a 

BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES, Decreto Federal nº 3.555/00, Lei Complementar Federal nº. 

123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Municipal nº 420/2006, Lei Complementar Municipal nº. 

011/2009, Decreto Municipal nº 388/2015, Decreto Municipal nº 119/2006 e demais normas vigentes que 

regem a aquisição pela Administração Pública. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  

 DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo ou apostilamento ao presente contrato.  

  

II . Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o instrumento 

convocatório, seus anexos e as propostas das classificadas. 

 

III.  É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização do Município. 

 

16.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, respondendo administrativamente, penalmente e civilmente 

por qualquer fraude cometida. 
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16.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da contratação, salvo a 

devida autorização por parte da Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, nos termos do Art. 72 da Lei n. 

8.666/93.                           

                                                                                          

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

 DO FORO 

 

17.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca Paranaíta/MT para dirimir quaisquer questões 

oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

17.2. E por estarem de acordo o MUNICIPIO DE PARANAITA registra os preços e condições acima 

disposta, firmando o presente instrumento para que produza seus efeitos legais, ficando uma via 

arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

 

Paranaíta - MT, 08 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 

Sr. Osmar Antônio Moreira 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI 
Sr. Herbert Rafael Lacerda Neco 

CONTRATADA 

 

 

 


