
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL JUSCIMEIRA – MT 

________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 

ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR | CEP: 78810-000 - JUSCIMEIRA-MT. 
 

 
CONTRATO Nº 014/2020 

 
CONTRATO que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Juscimeira/MT e a empresa vencedora do 
certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 
003/2020, tendo por objeto o “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA/MT, CONFORME CONVENIO 
PLATAFORMA + BRASIL Nº 882673/2019, 
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 
CENTRO OESTE - SUDECO”, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA/MT.  
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 

15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – 
Município de Juscimeira, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG. 580.564 – 
SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 
240 – Cajus, Juscimeira - Mt, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto nº 
9.412/2018, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 15/2009 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 003/2020, homologado pelo Prefeito Municipal, 
RESOLVEM contratar a empresa vencedora que incidirá no valor do objeto, de acordo com a 
classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes deste Contrato, sujeitando-se 
as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as 
disposições a seguir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de contratar objeto referente ao 

PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2020; visando o fornecimento do objeto constantes do aludido 
Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e a proposta de preços que ora 
o integra. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
2.1. EMPRESA VENCEDORA: MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME 
 
EMPRESA: MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME 
CNPJ: 12.587.816/0001-42                          
ENDEREÇO: RUA SENADOR DOMINGOS VELASCO, 1112, QUADRA 25 LOTE 20 SALA 02                    
BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO 
CIDADE: GOIANIA - GO                       
CEP: 74.820-110            
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TELEFONE: (62) 3622 6902 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA FERREIRA BRASILEIRO RIBEIRO 
R.G: 3844880 SSP/GO 
CPF: 711.614.061-15 
 

2.2. Itens da empresa vencedora 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

04 
ESPARGIDOR ATE 3000lt, REBOCAVEL, SISTEMA DE 
AQUECIMENTO, ISOLAMENTO TERMICO, COM 
ACESSORIOS DE APLICAÇÃO 

EMAQ  
CTR 3000T 

UNID 01 54.000,00 54.000,00 

VALOR TOTAL 54.000,00 

  
 

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
3.1. A Contratante pagará à Contratada a importância de R$ 

54.000,00 (Cinquenta Quatro Mil Reais) total do objeto do presente instrumento contratual, o 
pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura 
devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento do equipamento. 

3.2. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 
pagamento fluirá da sua apresentação. 

3.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de não receber o objeto em que não 
estiver em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste 
instrumento contratual, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem 
sanadas tais incorreções. 

3.4. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o 
pagamento da obrigação. 

3.5. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à 
CONTRATADA. 

3.6. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à 
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. 

3.7. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 
4.1. Os valores pactuados no contrato oriundo da presente licitação não serão 

reajustados, por se tratar de entrega imediata. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

5.1. O Objeto do referido Contrato deverá entregue em até 45 (quarenta cinco) dias, 
após a solicitação do setor requisitante, o funcionário deverá conferir com a nota fiscal, assinar o 
recebimento e encaminhar ao Departamento de Compra do Município a Nota Fiscal/Fatura.  

5.1.1.Nos casos em que o objeto não estiver de acordo com o adquirido, o mesmo 
deverá ser substituído, a expensas da CONTRATADA. 
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5.2. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
se recusar a entregar o objeto, será convocada outra licitante na ordem de classificação das 
ofertas, e assim sucessivamente. 

5.3 O local de entrega será na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Avenida Joaquim 
Miguel Dos Santos, 210 – Cajus – Juscimeira – Mato Grosso. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 
6.1. A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, contados da assinatura. 
6.2 . A execução da entrega do produto será acompanhada por um funcionário 

designado pela administração, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua 
execução e o seu prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura correspondente, ficando a 
contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio ou a terceiros, decorrente 
do não cumprimento das observações constantes neste Termo; 

6.3. O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos 
descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

6.4. Obter da Contrata a garantia explícita do objeto, assim como das peças 
substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

6.5. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 
correspondência oficial; 

6.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas 
convenientes. 

6.7. O objeto deste termo, será fiscalizado e atestado por funcionário público Municipal 
de Juscimeira, Sr. NELSON TAVEIRA FILHO – CPF: 162.061.001-97, nomeado para tal fim, 
através da Portaria de nº 055/2019, de 08/03/2019, ao qual competirá dirimir as duvidas que 
surgirem no curso da prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme 
art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES 
7.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 

edital/contrato, sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 
8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

7.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os 
itens adquiridos: 
a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) 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. 
7.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e 
ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado; 

7.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, garantida 
prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

7.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
7.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 
7.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
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7.4. A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta 
Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

7.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, 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; 

7.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

7.7. Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta 
possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de 
Juscimeira/MT; 

7.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do 
mesmo prazo. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste termo de referencia, 

correrão à conta dos recursos previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicada: 
 
06 – Secretaria De Infra estrutura 
002 – Departamento De Urbanismo 
15.451.0007.1128 – Recuperação De Vias Urbanas Pavimentadas  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
641 – Red. 
642 – Red. 
643 – Red. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. A CONTRATADA, além das condições previstas no Edital do Pregão Presencial 
nº. 003/2020 – Processo n° 006/2020 e neste contrato, obriga-se a: 

9.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e 
exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo máximo de 48 (quarenta oito) 
horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, 
defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa 
da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante. 
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9.1.2.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, fretes, impostos, 
taxas, encargos royalties, decorrentes do fornecimento do produtos, sem qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT. 
9.1.3. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante o contrato. 
9.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos. 
9.1.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos. 
9.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, 
durante a execução do contrato. 
9.1.7. Comprovar a capacidade de exeqüibilidade da proposta quando assim solicitado 
pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na 
proposta. 
9.1.8. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não 
podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer titulo. 
9.1.9. Apresentar catalogo do fabricante do item cotado, contendo todas as 
especificações possíveis e dados de procedência, em língua portuguesa do Brasil. 
 
9.2. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 
9.2.1. Designar setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto deste 

termo de Referencia. 
9.2.2. Se a empresa adjudicatária deixar de assinar o termo de fornecimento/entrega, 

no prazo de até 03 (três) dias contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha 
solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela administração 
publica municipal, serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo 
optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, §2º, da Lei Federal 8.666/93 

9.2.3. A Prefeitura Municipal de Juscimeira, reserva-se o direito de não receber o 
objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

9.2.4. Efetivar o pagamento do valor contratado, em conta indicada pela licitante, nos 
prazos estipulado em contrato, depois de cumprida todas as formalidades legais. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO E DAS 
HIPÓTESES DE RESCISÃO 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa, em face do regime jurídico deste contrato administrativo. 

10.2. A Prefeitura Municipal se reserva do direito de anular ou revogar o presente 
Contrato, no todo ou em parte, na forma do Artigo 49 da Lei nº 8666/93, atualizada pelas Leis nº 
8883/94 e 9032/95. 

10.3. A Contratante poderá a todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade 
rescindir o presente contrato, independente de notificação, aviso, ação ou interpelação judicial, 
nos termos do art. 77 e seguintes da Lei 8666/93, quando a Contratada: 

10.3.1. deixar de cumpri qualquer cláusula ou condição do presente contrato; 
10.3.2. falir ou entrar em concordata; 
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10.3.3. sem justa causa, ou motivo de força maior à critério da contratante deixar de 
dar andamento ao objeto contratado; 
10.3.4. transferir no todo ou em parte o presente contrato sem prévio consentimento 
da contratante; 
10.3.5. utilização do contrato, como garantia do cumprimento de obrigação 
assumida pelo Contratado perante terceiros. 
10.4. A Prefeitura Municipal poderá considerar rescindido o contrato, 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes 
hipóteses, além das previstas no Art. 78, I a XV e VXII da Lei 8666/93. 

10.5. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura 
Municipal de Juscimeira quando assim o exigir o interesse público e de conformidade com a 
disponibilidade financeira do Município, não cabendo à Contratada indenização, sob qualquer 
pretexto ou alegação, devendo a denúncia ser formulada por escrito. 
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL 
11.1. O presente Contrato tem como Amparo Legal a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com suas alterações posteriores, Pregão nº 003/2020 e o Processo nº 006/2020. 
11.2. Os casos omissos que porventura possam surgir no cumprimento do presente 

acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, darão ensejo, se for o caso, a alteração dos 
termos do presente Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1. O presente contrato será regido pelas disposições contidas na Lei Federal 

nº.8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. A CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais acidentes de trabalho 

que vierem a ocorrer, nem por eventuais danos causados a terceiros que possam resultar de 
execução do presente Contrato; 

13.2. A CONTRATADA se obriga a todos os encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas, legais, advindos da execução deste Contrato, no que se refere aos seus próprios 
funcionários, o qual não acarretará objeção de espécie alguma para a CONTRATANTE. 

13.3. Os casos omissos que porventura surgirem no cumprimento do presente 
instrumento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, darão ensejo, se for o caso, à alteração 
dos termos do presente Contrato. 

13.4. Aplicam-se ao presente contrato as regras estabelecidas no Pregão Presencial 
nº 003/2020, Processo nº 006/2020, Termo de Referencia  e na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

13.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Jusicmeira, Estado de Mato Grosso, para 
dirimir as dúvidas que porventura venham surgir no cumprimento do Contrato em questão. 

13.6. E, estando assim, devidamente acertados e ajustados, firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual valor, teor e forma e na presença de duas testemunhas que 
também o assinam. 

 
 
Juscimeira, Mato Grosso, 05 De Maio 2.020 
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MOISÉS DOS SANTOS                                   MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME 
   Prefeito Municipal                                                              Empresa Vencedora  
 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
1: KAROLAYNE DOS SANTOS BARROS 
    CPF: 045.407.811-03 
 
 
 
 
 
2: BEATRIZ CORREA DA SILVA PEREIRA 
    CPF: 043.663.251-95  

 
 


