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CONTRATO Nº 15/2017 

PROCESSO N. 23444.041421.2016-42 

ADESÃO PE 02/2016 

UASG: 160141 

 
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 15/2017, QUE 
FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSOE A EMPRESA PROTEGE SISTEMA DE 
PROTEÇÃO ATMOSFERICA LTDA.  

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSO – Campus Sorriso com sede na Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro 
Santa Clara, CEP 78890 -000, Sorriso/MT, inscrito no CNPJ nº 10.784.782/0012-03, 
neste ato representado pelo (a) seu ordenador de despesa o Diretor Geral Sr. 
Claudir von Dentz, CPF nº 033.050.889-07, RG nº 4144510 SESPDC SC no pleno 
exercício de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 863, de 19 de Abril 
de 2017, publicada no DOU de 20 de Abril de 2017, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e o(a) empresa PROTEGE SISTEMA DE 
PROTEÇÃO ATMOSFERICA LTDA. CNPJ: 03232014/0001-29, CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Maurício Souza de Menezes, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº 484.205, expedida pela (o) SSPMT, e CPF nº 396.199.901-
53, tendo em vista o que consta no Processo nº  23444.041421.2016-42 e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
nº 02/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Contratação de 
Serviços comuns de engenharia com fornecimento de insumos para manutenção 
e conservação de bens imóveis conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1036 Poste de concreto duplo t h=10m 
carga nominal 300kg inclusive 
escavação, exclusive transporte - 

6 
R$ 828,14 R$ 4.968,84 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS SORRISO 

(IFMT – Campus Sorriso UASG 158950) 
Endereço: Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890 -000, 

Sorriso/MT- Telefone (66) 3545-3700 - DAP – 3545-3703 

fornecimento e instalação 

1037 Poste de concreto duplo t h=11m e 
carga nominal 200kg inclusive 
escavação, exclusive transporte - 
fornecimento e instalação 

2 

R$ 1.004,90 R$ 2.009,80 

1042 Transformador distribuição 75kva 
trifásico 60hz classe 15kv imerso em 
óleo mineral fornecimento e 
instalação 

1 

R$ 10.980,02 R$ 10.980,02 

1054 Disjuntor termomagnetico tripolar 
Padrão nema (americano) 125 a 
150a 240v, fornecimento e instalação 

4 
R$ 284,73 R$ 1.138,92 

1055 Disjuntor termomagnetico tripolar 
padrão nema (americano) 60 a 100a 
240v, fornecimento e instalação 

2 
R$ 99,76 R$ 199,52 

1059 Disjuntor termomagnetico tripolar em 
caixa moldada 175 a 225a 240v, 
fornecimento e instalação 

3 
R$ 445,72 R$ 1.337,16 

1070 Cabo de cobre flexível isolado, 25 
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
distribuição - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

180 

R$ 17,68 R$ 3.182,40 

1071 Cabo de cobre flexível isolado, 35 
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
distribuição - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

160 R$ 22,90 R$ 3.664,00 

1072 Cabo de cobre flexível isolado, 50 
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
distribuição - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

150 R$ 30,63 R$ 4.594,50 

1074 Cabo de cobre flexível isolado, 95 
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
distribuição - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

120 R$ 58,57 R$ 7.028,40 

1081 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 
32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

86 R$ 8,56 R$ 736,16 

1084 Eletroduto de aco galvanizado 
eletrolitico dn 75mm (3” ), tipo semi-
pesado - fornecimento e instalacao 

18 R$ 60,95 R$ 1.097,10 

1105 Rele fotoeletrico p/ comando de 
iluminacao externa 220v/1000w - 
fornecimento e instalacao 

6 R$ 39,17 R$ 235,02 

1109 Substituição ou instalação de malha 
de aterramento com haste cobreada 
de alta camada 5/8" x 2,4 m (incluso 

54 R$ 196,95 R$ 10.635,30 
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tratamento corretivo quimico / 
mineral do solo conforme 
resistividade in loco). 

1114 Substituição ou instalação de painel 
de comando de 800x600x250 com 
os respectivos barramentos terra, 
fases e neutro, terminais e demais 
acessórios, inclusive ancoragem em 
estruturas de apoio para 150a 

2 R$ 4.076,80 R$ 8.153,60 

1115 Substituição ou instalação de painel 
de comando de 1200 x 800 x 350 
com os respectivos barramentos 
terra, fases e neutro, terminais e 
demais acessórios, com 
dimensionamento ou 
redimensionamento de circuito 
elétrico, capacidade 300a. 

1 R$ 5.009,35 R$ 5.009,35 

1116 Substituição ou instalação de 
quadros de proteção contra surtos, 
prediais urbanos e industriais,centro 
de transformação e casa de forças, 
centelhador com barramentos de 
entrada e saida e dispositivos dps 
(entrada e saida) de alimentação. 

1 R$ 6.390,78 R$ 6.390,78 

1117 Substituição ou instalação de 
quadros de proteção contra surtos, 
prediais, centelhador com 
barramentos e dispositivos dps, 
varistores de óxido de zinco, 
limitadores de sobre-correntes e 
sinalização de interrupção de fase 
individual, painel de comando. 

2 R$ 3.360,59 R$ 6.721,18 

TOTAL R$ 78.082,05 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 
18/07/2017 e encerramento em 18/07/2018, prorrogável na forma do art. 57, §1º, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 78.082,05 (setenta e oito 
mil e oitenta e dois reais e cinco centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, 
na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  158950 

Fonte: 0112 

Programa de Trabalho: 108871 

Elemento de Despesa:  449000 

PI: L20RLP99MIN  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se 
no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

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

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1.  A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 3.904,10 (Três mil 
novecentos e quatro reais e dez centavos), na modalidade de seguro garantia, 
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 dias 
após assinatura contrato, observadas as condições previstas no Edital. 

7.1.1.     A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). (IN 
SLTI/MPOG nº 6, de 23 de dezembro de 2013). 

7.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
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cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do 
art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. (IN SLTI/MPOG nº 6, de 23 de dezembro de 
2013). 

7.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% 
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º 
do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor 
calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 
proposta. 

7.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual. (IN SLTI/MPOG nº 6, de 23 de dezembro de 2013). 

7.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

7.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

7.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

7.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; e   

7.3.4. Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de qualquer 
natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

7.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN 
SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria. 

7.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, 
em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

7.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os 
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

7.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

7.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

7.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

7.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição 
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no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 

7.11. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação 
que rege a matéria. 

7.12. Será considerada extinta a garantia: 

7.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

7.12.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do 
contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, 
quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 
Termo de Referência. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por 
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma 
estabelecida no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 
previstas no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas 
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 
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12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

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

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos 
em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA 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, de 2002 e 
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo 
de Contrato será o da Seção Judiciária de Sinop - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 
03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 
pelos contraentes.  

 
 

Sorriso/MT, 18 de julho de 2017. 
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CONTRATANTE 
 
 
 
Sr. Claudir Von Dentz 
Diretor Geral do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso – Campus Sorriso. 

 CONTRATADA 
 
 
 
Sr. Maurício Souza de Menezes, 
portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 484.205, SSPMT 
 CPF nº 396.199.901-53 procurador 
e representante Legal da Empresa. 
 

 
TESTEMUNHAS: 

Nome: 
 
CPF:  
RG n.:                          SSP/ 

 Nome: 
 
CPF:  
RG n.:                          SSP/  
 

 

 

 


