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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2016. 

 

Processo Licitatório: 001/2016 

Licitação: Pregão Presencial SRP nº 001/2016. 

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado o  MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, Estado 

de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Mauro Pires 

Gomes nº 41 - Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 37.465.317/0001-03, representado pelo 

seu Prefeito Sr. RAQUEL CAMPOS COELHO, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade de São 

José do Xingu – MT, portador da cédula de identidade - RG nº 7139111 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 

658.743.746-04, residente e domiciliado nesta cidade de São José do Xingu - MT, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa J D DE ANDRADE ME  CNPJ/MF nº 18.175.769/0001-06 com sede 

na cidade de GUARANTÃ /MT na AV. JATOBAS  Nº 1295,BAIRRO- CENTRO , neste ato representada pelo Srº 

JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE  , CPF nº 621.929.141-72 , adjudicatária do Pregão Presencial SRP  nº 001/2016, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1 O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa, visando futuras e eventuais aquisições 

de medicamentos para FARMACIA BÁSICA, INSUMOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, INSUMOS E KITS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 

MUNICIPAL (LABORATÓRIO), INSUMOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA E VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA E INSUMOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, a serem fornecidos em 

atendimento à solicitação da Secretaria do Municipal de Saúde de São José do Xingu-MT , de acordo com as 

especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS  

2.1. A forma de execução será indireta por fornecimento parcelado, conforme disposto no art. 6º, VIII, e art. 10, II, ambos 

da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO  VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS  

3.1 -  DO VALOR  

                               8669         JD DE ANDRADE DROGARIA - ME 18.175.769/0001-06 

 
          Seq.    Código  Descrição Unidade           Valor Unit. Qtde    Total 
 1 147406 AMIODORONA 200MG UNIDADE 0,270 15.000,000 4.050,000 
 2 147411 AMOXICILINA 50+CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG SUSPENSAO UNIDADE 0,230 10.800,000 2.484,000 
 3 147410 AMOXICILINA 500+CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG UNIDADE 1,880 36.000,000 67.680,000 
 4 147418 AZITROMICINA 500 MG UNIDADE 0,720 10.000,000 7.200,000 
 5 147616 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FR+DILUENTE UNIDADE 3,860 4.000,000 15.440,000 
 6 147427 BROMETO DE IPRATROPIO AEROSOL 0,02MG/DOSE UNIDADE 27,500 200,000 5.500,000 
 7 147430 BUDERSINIDA AEROSOL NASAL 50MGCG UNIDADE 29,180 1.000,000 29.180,000 
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 8 147436 CARBAMAZEPINA 100MG/5ML (FRASCO100ML) UNIDADE 6,990 50,000 349,500 
 9 147592 CARVAO VEGETAL ATIVADO 500G UNIDADE 0,390 50,000 19,500 
 10 147447 CEFTRIAXONA SODICO 1G UNIDADE 4,790 10.000,000 47.900,000 
 11 147455 CLARITROMICINA 250MG UNIDADE 138,850 1.000,000 138.850,000 
 12 147457 CLONAZEPAM 2MG UNIDADE 0,150 10.000,000 1.500,000 
 13 147458 CLONAZEPAM SOL ORAL 2,5MG/ML UNIDADE 2,800 1.000,000 2.800,000 
 14 147459 CLOPIDOGREL 75MG UNIDADE 0,790 5.000,000 3.950,000 
 15 147417 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG UNIDADE 0,340 1.000,000 340,000 
 16 147451 DIPROPIONATO DE BLECOMETOSONA AEROSOL 200MCG/DOSE UNIDADE 72,990 2.000,000 145.980,000 
 17 147485 ESTROGENIOS CONJUGADO 0,3MG UNIDADE 0,860 3.600,000 3.096,000 
 18 147486 ESTROGENIOS CONJUGADO CREME VAGNAL 0,625MG/G UNIDADE 13,770 1.000,000 13.770,000 
 19 147492 FLUORXETINA 20MG UNIDADE 0,110 1.000,000 110,000 
 20 147495 GENTAMICINA COLIRIO 5MG/ML UNIDADE 9,220 100,000 922,000 
 21 147514 ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG UNIDADE 0,290 1.000,000 290,000 
 22 147519 LEVADOPA+BENSERAZINA (100MG+25MG) UNIDADE 2,070 500,000 1.035,000 
 23 147520 LEVADOPA+BENSERAZINA (200MG+50MG) UNIDADE 2,790 500,000 1.395,000 
 24 147521 LEVADOPA+CARBIDOPA (200MG+50MG) UNIDADE 0,569 500,000 284,500 
 25 147522 LEVADOPA+CARBIDOPA (250MG+50MG) UNIDADE 0,560 500,000 280,000 
 26 147524 LEVOTIROXINA SODICA COMP 25MCG UNIDADE 0,269 2.000,000 538,000 
 27 147525 LIDOCAINA GEL 2% UNIDADE 3,860 100,000 386,000 
 28 147528 LORSARTANA POTASSIOI 50MG UNIDADE 0,080 70.000,000 5.600,000 
 29 147541 METOPROLOL 50 MG UNIDADE 1,680 5.000,000 8.400,000 
 30 147556 PAROXETINA 25MG UNIDADE 4,390 1.000,000 4.390,000 
 31 147563 PROMETAZINA 25MG/ML UNIDADE 2,490 5.000,000 12.450,000 
 32 147571 SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL UNIDADE 10,570 200,000 2.114,000 
 33 147572 SALBUTAMOL SOL.INALANTE 6 MG/ML UNIDADE 16,520 500,000 8.260,000 
 34 147621 VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 500 cpmp UNIDADE 0,749 1.000,000 749,000 

  
TOTAL DO VENCEDOR 537.292,500 

3.1.1 Fica estipulado entre as partes o valor global dos material a serem R$ 537.292,50 (Quinhentos e Trinta e 

Sete Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos) objeto desta ata contratual . 

3.2  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

3.2.1 O preço fixado na cláusula anterior será pago da seguinte forma: 30 (Trinta) Dias após a entrega do MATERIAL , 

conforme a liquidação . 

3.2.2 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária  emitida  em  favor  da empresa contratada, na estrita ordem 

cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO FINANCEIRO, 

a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais do  item, sem 

rasuras e devidamente atestada  pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do 

banco, da agência e da conta- corrente onde deseja receber seu crédito. 

3.2.3 A cada pagamento será verificada pela Diretoria de Finanças a situação de validade dos documentos exigidos na 

habilitação. 

3.2.4 O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, 

em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado à Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças para as providências cabíveis. 

3.2.5 Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixá-la e 

carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
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4.1. Será entregue à contratada a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO dos  MATERIAL adjudicados com 

antecedência de até 05 dias de prazo devendo a contratada se programar para a ENTREGA DO MATERIAL do dia 

agendado pelo MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO XINGU /MT representado pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

4.2. A cada fornecimento ou período, o órgão gerenciador ou aderente da ARP providenciará a expedição da ordem de 

fornecimento e notificará a empresa para proceder a retirada do mesmo. 

4.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fax- símile ou e-mail, conforme informações 

constantes na proposta. 

4.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da ordem de 

fornecimento. 

4.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da ordem de fornecimento. 

4.4. A retirada da ordem de fornecimento somente poderá ser efetuada por preposto ou representante da empresa 

acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação, bem como, do respectivo documento de identificação. 

4.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a ordem de fornecimento, 

sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo 

lugar para efetuar o fornecimento nas condições próximas do primeiro colocado, e assim por diante. 

4.6. O objeto solicitado deverão ser entregues no Município de SÃO JOSE DO XINGU /MT no almoxarifado da 

Prefeitura Municipal fone: (66) 3568-1109, no horário de expediente; ou onde o Fiscal do Contrato determinar. 

4.7. O MATERIAL serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade; 

4.8. O recebimento definitivo dar-se-á conforme apresentado o atesto do fiscal ; 

4.8.1. Em se verificando problemas na entrega do MATERIAL, a empresa será informada para corrigi-los, ficando nesse 

período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

4.9. Os MATERIAL, a cada solicitação, deverão ser executados e entregues no local indicado no Item 4.6 desta Ata, 

todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data de apresentação da proposta, ensejador da aplicação da 

Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a execução da entrega do MATERIAL 

poderão ser fracionada e/ou prorrogada. 

CLÁUSULA QUINTA - DA   DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes deste instrumento, correrão por conta  da  classificação e dotações orçamentárias  abaixo  

especificadas, e consignadas  no  Orçamento  Programa  previsto para o corrente  exercício: nas seguintes Rubricas:   

Exercício 2016: 

     183 – 05.002.10.303.0009.2027  33.90.30.000.000  

     138 – 05.002.10.301.0079.2022  33.90.30.000.000  

     145 – 05.002.10.301.0079.2026  33.90.30.000.000  

     150 – 05.002.10.301.0079.2028  33.90.30.000.000  
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     152 – 05.002.10.301.0079.2029  33.90.30.000.000 

     351 – 05.002.10.301.0079.2047  33.90.30.000.000  

     158 – 05.002.10.301.0079.2074  33.90.30.000.000  

     173 – 05.002.10.302.0002.2069  33.90.30.000.000  

     185 – 05.002.10.304.0004.2031  33.90.30.000.000  

     190 – 05.002.10.305.0004.2030  33.90.30.000.000  

Exercício 2017 : As despesas serão consignadas nas dotações do exercício de 2017. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS  PENALIDADES  E MULTAS CONTRATUAIS 

6.1 Fica atribuída a CONTRATADA em caso de não cumprimento com as suas obrigações assumidas ou preceitos 

legais através do presente instrumento as seguintes penalidades: 

Parágrafo Primeiro - Multa de 05% (CINCO) sobre o valor do contrato,  caso  seu objeto  não  seja  realizado,  ou 

deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido  por  Leis e Regulamentos,  as obrigações assumidas. 

Parágrafo Segundo - Suspensão de direito de celebrar contrato com o Governo deste Município e seus órgãos 

centralizados pelo prazo mínimo de 02 (DOIS) anos. 

CLAUSULA SÉTIMA  DAS RESPONSABILIDADES  

DA CONTRATADA 

7.1. Para garantir a fiel execução dos termos e das condições estabelecidas no edital, a Empresa FORNECEDORA se 

compromete a: 

7.1.1. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, mediante a prestação de serviços em conformidade com as 

especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, dentro das condições propostas e consignadas no 

presente Instrumento; 

7.1.2. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações ali assumidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.3. Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail, entre outros meios de contato para atender as 

solicitações de prestação de serviços; 

7.1.4. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência Contrato, fornecendo 

informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências do setor 

competente pela fiscalização; 

7.1.5. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da prestação dos 

serviços, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 

acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 

7.1.6. Aceitar, nas mesmas condições avençadas, os acréscimos ou supressões nos valores adstritos aos quantitativos 

do ITEM adjudicado, em até 25% (vinte e cinco por cento); 
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7.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos; 

7.1.8. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou 

emolumentos federais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a execução da presente Ata de Registro e 

apresentar os respectivos comprovantes quando solicitados pela Prefeitura Municipal; 

7.1.9. Comprovar, sempre que solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas, tributárias e, mensalmente, o 

recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social) pertinentes aos 

seus empregados alocados no serviço decorrente da execução do contrato, como condição à percepção do valor 

faturado; 

7.1.10. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente; 

7.1.11. Cumprir fielmente todos os termos do presente Edital; 

7.1.12. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da 

Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT. 

7.1.13. Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo da realização dos serviços. 

DA  CONTRATANTE 

7.2. Constituem obrigações da Prefeitura, além das demais previstas neste Edital de Pregão presencial dele decorrente: 

7.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Empresa FORNECEDORA, após a aceitação dos 

serviços prestados; 

7.1.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Empresa FORNECEDORA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato; 

7.1.3. Fiscalizar a execução do presente Contrato por meio de servidor formalmente designado pela Prefeitura Municipal; 

7.1.4. Acompanhar a execução da prestação dos serviços, podendo intervir para fins de ajustes ou suspensão da 

mesma. 

CLAUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 

8.666/93 e nos Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem como 

as alterações. 

8.2. Regularmente convocado para retirar a ordem de fornecimento, o fornecedor cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 

03(três) dias úteis, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pelo MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO 

XINGU/MT representado pela Prefeitura Municipal, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão 

gerenciador, quando: 
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I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002. 

V- O fornecedor  não dispuser a substituir os MATERIAL que vierem a apresentar defeitos de qualidade; 

VI- O fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento; 

VII- Demais sanções previstas no Edital e termo de referência. 

9.1.1- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

9.2- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público;  

II - a pedido do fornecedor. 

9.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório, será 

comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 

9.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que 

venham a comprometer a perfeita execução contratual,  devidamente comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RECISÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO 

10.1 Pelo regime Jurídico dos Contratos Administrativos, instituído no Art. 58, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93  e  

seus  complementos,  ficam  conferidos  à  CONTRATANTE  prerrogativas  para  a rescisão  unilateral  do presente  

instrumento,  independente de Notificação  ou  Interpelação  Judicial,  pelos  seguintes  motivos: 

a)-  no  caso de dolo, simulação  ou  fraude  na  prestação  dos  serviços; 

b)- inobservância  das  normas,  leis  e  diretrizes  que  regem  a presente  contratação; 

c)- o  não cumprimento de cláusulas  contratuais,  especificações,  regulamentos   ou prazos sem justificativa; 

d)- o cumprimento irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações, regulamentos  ou  prazos; 

e)- a  lentidão de seu cumprimento, levando a Administração  a  comprovar  a impossibilidade da prestação dos serviços  

nos  prazos  estipulados; 

f)- a  paralisação na prestação dos serviços  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à   Administração; 

g)- razões de interesse público, de alta relevância  e  amplo conhecimento,  justificadas e determinadas  pela  autoridade 
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máxima  da  esfera  administrativa a que está  subordinada a  CONTRATANTE  e exarados  no  Processo  

Administrativo a  que se refere o contrato, respeitando o principio do contraditório e da ampla defesa e do devido 

processo legal; 

h)- a  ocorrência de caso  fortuito ou de força  maior, regularmente  comprovada,  que  impeça  a execução do presente  

contrato; 

i)- por iniciativa das partes, mediante notificação por escrito, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias,  desde que  

todos  os  compromissos  assumidos  estejam   cumpridos  até   tal  data. 

j)- Em todos os casos, a administração deverá respeitar o devido processo legal e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento dentro do prazo estabelecido no Item 3.2 

configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, 

garantida a prévia defesa, de conformidade com o Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de 

janeiro de 2013 regulamentado por este município através do Decreto Municipal nº. 092/2009 ou com o art. 78 da Lei nº  

Lei nº  8.666/93 e dos dispositivos neste instrumento. 

a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 05 (cinco) anos;  

b) Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando então poderá solicitar a sua reabilitação. 

11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, à multa moratória, conforme 

estabelece o art. 86, da Lei nº 8.666/93, com aplicação do percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 

limite de 10% (dez por cento), a juízo da Administração. 

11.3. A multa prevista neste item será recolhida em guia própria ao Município de SÃO JOSE DO XINGU/MT 

representado pela Prefeitura Municipal, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa 

prevista no item 11.4, b. 

11.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as 

seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei nº 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 da parte 

inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de SÃO JOSE DO 

XINGU/MT  representado pela Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 

inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal 

previsto para a penalidade que é 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 art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto 

nº 3.555/00. 
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11.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação 

por parte da Prefeitura, o respectivo  valor  será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal. 

11.6. 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. 

11.7. Serão publicadas  na imprensa oficial as sanções administrativas previstas no item 16.4, c, d, deste edital, inclusive 

a reabilitação perante a Administração Pública. 

11.8. O Possível órgão aderente à ARP será o responsável pelas sanções administrativas aplicáveis ao fornecedor, 

inclusive aplicação da pena prevista nesta ARP, de acordo com o que preceitua a Lei nº 10.520/2002, 8.666/1993 e 

alterações posteriores, bem como pelo Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 

2013 regulamentado por este município através do Decreto Municipal nº. 092/2009. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1 A presente Ata de Registro de Preço será até 04/03/2017, contados após a assinatura do presente contrato e a 

emissão da ordem de serviço, podendo ser o mesmo prorrogado nos termos  do artigo 57 da lei 8.666/93.  

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA  - DO   PROCESSO 

13.1 O presente contrato é oriundo do Processo Licitatório – Modalidade   Pregão Presencial  SRP n.º 001/2016. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS   DISPOSIÇÕES   GERAIS 

14.1 A CONTRATADA reconhece  os  direitos  da   CONTRATANTE,  previstos  no  Art. 77, da Lei Federal 8.666/93, e 

assume  integral  responsabilidade  por  todos  os  prejuízos  que  a rescisão  por  sua  culpa  acarretar,  além do 

pagamento  da  multa  contratual  estabelecida  neste  termo.                                      

 14.2 A CONTRATADA declara não  ter  nenhum impedimento   legal  para exercer  suas atividades  profissionais,  se  

responsabilizando  integralmente  por  esta  informação.  

14.3 Fica este contrato vinculado aos  ditames  do  Processo  de  Licitação  na  Modalidade  Pregão Presencial SRP  n.º 

001/2016. 

14.4 Este contrato obedecerá as determinações da  Lei 8.666/93, atualizada  pela  Lei 8883/94  e demais  disposições  

aplicáveis  quando  couber. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do art. 654, § 2º, do 

Código Civil. 

15.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as 

normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste Contrato. 

15.3.  Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal Contrato com a empresa contratada ou 

seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da reunião, ata circunstanciada assinada por todos os 

presentes e encaminhado-a ao Prefeito para Homologação e  Despacho. 
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CLÁUSULA DECIMA  SEXTA - DO FORO 

16.1. Fica eleito o Foro de PORTO ALEGRE DO NORTE /MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução 

deste Contrato. 

16.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam o presente Contrato em 02(duas) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Gerência Setorial de Licitação do órgão 

gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, 04 de Março de 2016. 

  

 

 

               

 

            TESTEMUNHAS:                                                               TESTEMUNHAS: 

 

 

         NOME: JEAN JORGE RAMOS BARBOSA                      NOME: VILSON PACHECO 

         CPF:         406.389.441.04                                                   CPF: 258.059.326.87 

                             

 

 

 

        

 

 

 

 

 O presente Contrato foi analisado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT. 

São José do Xingu-MT, 04 de Março de 2016 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA MELO 

PROCURADORA JURIDICA 

 OAB/MT nº 18.023 – O 

 

 

 

 

_____________________________  

PRFEITURA SÃO JOSE DO XINGU 

RAQUEL CAMPOS COELHO 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 

________________________________  

   J D DE ANDRADE ME                                 

CNPJ: 18.175.769/0001-06                    

CONTRATADO 
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