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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂvlann MUNTCIPAL DE CÁCERES
TERMO DE CONTRATO

N' 013/2022, QUE F',Azr,l.'l ENTRE sr A cÂvrana MUNrcrpAL DE
cÁcpnrs-MT, poR rNrnnivrÉoro Do sEU

TERMO DE CONTRATO

PRESIDENTE, E A EMPRESA THIAGO BERTE.

LI MARIN ENGENHARIA LTDA
A

Câmara Municipal de Cáceres-MT, com sede na Rua Cel. José Dulce,

SN, Centro, CEP: 78.210-

056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o no 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente, Ver. Domingos Oliveira dos Santos, portador da Matrícula Funcional no 407,

doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA
LTDA inscrito(a) no CNPJAvIF sob o no 31.594.38310001-05, sediado(a) na Av. Bolivar, Centro,
em Japurá-PR, CEP 87.225-000 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA, portador(a) daCartetuade Identidade no 10xxxxx18 , expedida pela (o) SSPPR, e CPF no 075.xxx.xxx-28, tendo em vista o que
consta no Processo n" 010/2022 e em observância às disposições da Lei no 8.666, de 21 de juúo de
1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n' 10.024119, resolvem celebraÍ o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n" 00712022, mediante as cláusulas e
condigões a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- oBJETo

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagão de empresa de engeúaria ou arquitetura espe-

cializada na elaboragão de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, incluindo memorial descritivo/caderno de especificagões e encargos, planilha de quantitativos e preços, projetos complementares de engenharia e cronograma de execução da nova sede da Càman Municipal de CáceresMT, conforme condigões, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I,

do edital de Pregão Eletrônico n'00712022.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratagão:

I
T

DESCRIÇÀO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade de
Medida

Quantid

Valor
Unitário

Marca/Modelo

ade

Valor
Total
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuenA MUNTcTPAL on cÁcERES
E

M
ELABORACAO DE PROJETO

1

-

UN

1

PROPRIA

ANTEPROJETO, PROJETO

eÁsrco

E PRoJETo

R$

R$

89.000,0

89.000,00

0

EXECUT]VO, INCLUINDO

MEMORIAL
DESCRITIVO/CADERNO DE
ESPECIFICAçÕTs n ENCARGoS,

PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PREÇOS,
PROJETOS COMPLEMENTARES

DE ENGENHARIA E
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
DA oBRA DE CoNSTRUÇÃo DA

NovA sEDE DA cÂvana
os cÁcBRps-N4r

MUNTcTPAL

Cód. TCE.MT

cr,Áusur,A SEGUNDA - vtcÊNcr.q.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na daÍa
de 1610512022 e enceruamento em t510512023, náo podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.

-

PREÇO

O valor total da contratagão é de R$ 89.000,00 (OITENTA E NOVE

MIL REAIS)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinrírias diretas e indiretas decorrentes

da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraçáo, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotagão orçamentária própria, prevista no orgamento da Càmara Municipal de Cáceres-MT, para o exercício de 2022, na
classificação abaixo:

FICHA:

14
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CEP:782

ESTADO DB MATO GROSSO

cÂuant

MUNICIPAL »n cÁcERES

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.03 l. 1001.2001.0000 3.3.90.39.00
DESPESA: Outros Serviços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica

4.2"

No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas corespondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA _ PAGAMENTO
5.1. O prazo paÍa pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse definidos no

Termo de Referência.

CLÁUSULA SBXTA _ REAJUSTAMENTO DE PRBÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6"1.

As regras aceÍca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Contrato.

6.2.

Se houver reajustamento de preços, deverá ser observado os

dispositivos referente a esta ma-

téria na Lei no 8.666193.

CLÁUSULA SÉTIMA _ GARANTIA DE ExECUÇÃo
7

.1.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA oITAVA

8.1.

-

DA ExECUÇÃo E FISCALIZAÇLo

O modelo de execução pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a discipli-

na do recebimento do objeto e a Íiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo
de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA

-

OBRIGAÇONS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.

As obrigagões da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA - sANÇons luvuNrsrRATrvAs.
10.1. As

sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referên-

cia, anexo do Edital.
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuana MUNTcTPAL »n cÁcERES
crÁusulA DECTMA pRTMBIRA - RpscrsÃo
1 1.1" O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art.78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
I 1.1.1.

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso

II, da Lei

no 8.666, de 1993.

I1.2.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguin-

tes aspectos, conforme o caso:

lL4.l.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos

já efetuados

e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

- VEDAÇoES

CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegaçáo de inadimplemento por parle da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

1,2.1. É, vedado à

12.2. É, vedado à
ração financeira.

CONTRATADA caucionar ou utilizar

este Termo de Contrato para qualquer ope-

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA _ ALTERAÇÔES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do afi.65 da Lei no 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários , até o limite de 25%o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuahzado do contrato.
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂuana MUNTcTPAL on cÁcERES
13.3. As

supressões resultantes cle acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuahzado do contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA _ DOS CASOS OMISSOS
14.1, Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor

-

e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA _ PUBLICAÇÃO
15"1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993,
CLÁUSULA DBCIMA SEXTA _ FORO

16.1.

E eleito o Foro da Comarca de Cáceres-MT para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme aft. 55,
§2" da Lei no 8.666193.
Para Íirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato

foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

Cáceres-MT.,16 de maio de2022.

Representante egal da CONTRATANTE
PRISCILA CONSANI DAS
MERCES
OLIVEIRA:07508286928

Assinado de forma digital por
PRISCILA CONSANI DAS MERCES
OLIVEIRA:07508286928
Dados: 2022.05.16 13:31:32
-04'00'

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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