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CONTRATO N. 59/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO DE 

ALIMENTAÇÃO, ORIUNDA DE 

REGISTRO DE PREÇO PARA 

FORNECIMENTO DE LANCHES E 

ALMOÇOS PARA OS MAGISTRADOS, 

SERVIDORES, 	 AGENTES 

COMUNITÁRIOS E MEMBROS DAS 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS QUE 

FARÃO PARTE DOS MUTIRÕES E 

DEMAIS EVENTOS REALIZADOS 
e 	

PELA JUSTIÇA COMUNITÁRIA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE 

MATO GROSSO POR INTERMÉDIO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO/FUNDO 

DE APOIO AO JUDICÁRIO - 

FUNAJURIS E A EMPRE5A PIRES DE 

MIRANDA E CIA LTDA. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER 

JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNP.] N. 03.535606/0001-10 

(Fonte 100), 'ou do FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNMURIS, 

CNP] sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 240/640), sediado no Palácio da 

Justiça, Centro Político Administrativo, em Culabá/MT, CEP 78..049-926, 

neste ato representado pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor 

• 
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Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, brasileiro, casado, 

portador da Carteira de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF sob o 

n. 012.075.878-42, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 

PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o no 

70.428.388/0001-01, Inscrição Estadual sob o no 13.368.262-5, sediada na 

Rua Manoel Gomes no 279 - Sala 01, bairro Ponte Nova, Várzea Grande-

MT; CEP 78.115-030, e-mait rosanemirandarhOterra.com.br  fone (65) 

3685-0889, CONTRATADA, neste ato representada pela Sr. ROSALVO 

PIRES DE MIRANDA, portador da Carteira de Identidade n.0.0295610-1, 

expedida pela (o) SEJUSP/MT e CPF no 327.442.771-34, tendo em vista o 

que consta nd Pregão Eletrônico n. 12/2018 'CIA n. 0006844-

90.2017.8.11.0000 ARP 103/2018 - CIA 0074081-10.2018.8.11.0000 e 

em observância à Lei no 8.666/1993, à Lei no 10.520/2002 e ao Decreto no 

2.271/1997, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas 

e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente .Termo de Contrato é a contratação de 

empresa especializada.  no ramo de alimentação, oriunda de REGISTRO 

DE PREÇO destinado ao fornecimento de lanches e almoços Para os 

magistrados, servidores, agentes comunitários e membros das 

Instituições Parceiras que farão parte dos Mutirões e demais eventos 

realizados pela Justiça Comunitária, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no'  Edital do Pregão identificado no 

preâmbulo e na proposta ventedora, os quais integram este 

instrtimento, bem _como a Comunicação Interna 100/2019/3C de 

23/07/2019, protocolada sob no 0047729-78.2019.8.11.0000 encartada 

às fls.207/TJ/MT, independente de transcrição. 
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1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

ITEM 
_ 

ESPECIFICAÇAO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

- UNTÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Almoço 	para 

atender as ações, 

mutirões 	. e 

'eventos 

realizados 	Pela 

Justiça 

Comunitária 	• do 

Tribunal 	de 

Justiça/MT 

Unidade 

, 

900 R$33,20 R$29.880,00 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado com base no artigo 57, § 10  da Lei no 8.666/93.. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 29.880,00 (vinte e  

nov mil oitocentos e oitenta reais).  

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 do TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para o exercício de, 2018, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 0001 - 10  Grau 

Fonte: 100-240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.4:1 

PI: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

4.2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.2.1:Dev&ão ser rigorosamente atendidas às especificações e 

esclarecimentos constantes dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 do Termo de 

Referência. 

4.2.2. ESPECIFICAÇÃO 

, , LOTEI - CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE 

01 UNID 900 

ALMOÇOS 	- 	atender as 	ações, 	mutirões 	e 

eventos realizados pela Justiça Coinunitária do 

Tribunal de Justiça/MT. 

4.3. CARDÁPIO E FORMA DE ATENDIMENTO 

4!3.1. Os almoços serão compostos de: 

1 (um) tipo de salada. Ex: salada de legumes ou salada 

verde fria com alface, nicula, agrião, batata cozida, cenoura, 

pimentão, tomate; azeitonas, frios, milho verde, beterraba, 

cebola. 

1 (um) tipo de arroz. Ex: arroz branco ou arroz à grega. 
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2 (dois) tipos de carnes. Ex: carne bovina e frango. 

1 (um) tipo de feijão. 

1 (um) tipo de macarrão - Ex: macarrão a bolonhesa ou 

lasanhas ou macarrão ao molho branco.  ou vermelho. As 

refeições deverão ser servidas no sistema self service pelo 

buffet e deverão acompanhar refrigerantes normal ou diet, 

suco e água. 

4.3.2. Exigências básicas para organização para todos os lotes: 

Serviço de apoio: toalhas, pratos, copos, guardanapos, bandejas, 

talheres, MATERIAL COMPLETO PARA COMPOR A MESA DO BUFFET, 

com a permanência de garçom. Manter os pratos quentes sempre 

aquecidos. A mesa do buffet deverá ser entregue montada e, 

posteriormente, após o término do almoço, todos os materiais deverão 

ser recolhidos. 

4.3.3. As quantidades mínimas a ser atendida para cada evento serão 

de 30 pessoas. 

4.4. DEMAIS CONDIÇÕES 

4.4.1. Os serviços ora contatados deverão ser executados em Cuiabá 

e Várzea Grande, quando houver ações, mutirões, "cursos e demais 

eventos; 

4.4.2. Os alimentos serão preparados com gêneros de qualidade, 

dentro das exigências de higiene e segurança alimentar determinados 

pela vigilância sanitária; 

4.4.3. A preparação dos alimentos deverá ser 'realizada nas 

dependências da Contratada, com todos os utensílios próprios para tal 

fim, observando o valor calórico necessário para pessoas adultas; 

4.44. O fornecimento dos serviços, objeto deste Termo de Referência, 

deverá ocorrer conforme especificado em requisição emitida pelo Fiscal 

do Contrato; 

4.4.5. É de responsabilidade da Contratada a substituição de qualquer 
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item que não atenda' às especificações do solicitante e/ou apresentar 

aspecto duvidoso quanto à qualidade; 

4.4.6. A Contratada atenderá a solicitação para substituição dos itens 

rejeitados dentro do prazo fixado pelo solicitante; 

4.4.7. A Contratada manterá as condições de habilitação durante o 

prazo de 'vigência da ata, sob pena de rescisão contratual; 

4.4.8. A Contratáda arcará com todas as despesas trabalhistas, sociais 

e previdenciárias dos seus empregados e demais impostos oriundbs 

das prestações dos serviços; 

4,4.9. A Contratada terá de dispor de todo material, equipaMentos 

utenáílios necessários a perfeita prestação dos serviços. Deverá utilizar 

equipamentos, 'acessórios e utensílios (incluindo descartáveis) 

higienizados e em perfeitas condições de uso, adequados para cada 

tipo de serviço e que possuam atualização compatível com os 

existentes mi 'mercado. 

4.5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

4.5.1. Os serviços serão prestados de forma parcelada, ou seja por 

evento, conforme cronograma das ações, mutirões e eventos da Justiça 

Comunitária, devendo ser entregues nos locais a serem determinados 

pelo Fiscal do Contrato, nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande;; 

4.5.2. O fiscal, por meio de e-maiLinformará o local, a data e a hora 

para a entrega do serviço com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas 

de antecedência de cada ação, /mutirão ou evento. Deverá o produto 

ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos no local 

designado no e-mail; 

4.5.3. Ao atraso na entrega de forma injustificada sujeitará o 

contratado às sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da 

Lei 8.666/93; 

4.5.4. Os salgados deverão ser entregues acondicionados ern 

embalagens térmicas e higiênicas que proporcionem sua perfeita 

conservação até o momento de ser consumidos, devendo ser levadas 
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em consideração as normas higiênicas e sanitárias que regem a 

matéria, em especial, as de salubridade; 

4.5.5. A montagem dos lanches e almoços nas devidas mesas será a 

cargo do contratado. 

4.6. METODOLOGIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.6.1. Os fornecimentos de lanches e almoços serão definidos 

conforme cronograma de ações, mutirões e eventos da Justiça 

Comunitária em Cuiabá e Várzea Grande; 

4.6.2. Os produtos deverão ser entregues em dias úteis, sábados, 

domingos e feriados de acordo com as ações da Justiça Comunitária; 

5. 	CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes 

encontram-se no Edital e no Termo de Referência: 

5.1.1. 0 pagamento será feito de forma parcelada, após cada prestação 

de serviço e conforme a quantidade solicitada pela fiscal; 

5.1.2. A Nota Fiscal deverá conter as especificações das quantidades, 

os serviços prestados e os dados bancários da empresa para depósito. 

Assim, caberá ao fiscal do contrato atestá-la, encaminhando-a ao 

FUNAJURIS para pagamento. A nota fiscal deverá ser acompanhada 

das certidões de regularidade 'apontadas no item 10.5 do Termo de 

Referência, todas devidamente válidas.' 

5.1.3...0 pagamento será feito em até 30 dias a partir da entrega da 

nota fiscal, via depósito em conta bancária da empresa. 
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6. 	CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

- 6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, 

observado o interregno Mínimo de um ano, contado a partir da data 

limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do.art. 

65 da Lei n°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 § 10  do art. 

65 da Lei no 8.666, de 1993. 

6.4. As supreásões resultantes de acordo celebrado entre as partes 

contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contraeo. 

	

7. 	CLAÚSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

7.1. Á fiscalização do serviço prestado à Justiça Comunitária ficará a 

cargo da servidora BÁRBARA TAMBOSI VAREIRO, matrícula 23191, 

Assessora da Justiça Comunitária que será responsável pelo ateste das 

notas ficais de fornecimento do S produtos; 

7.2. A fiscal substituta será a servidora TATIANE CHRISTINA 

FIGUEIREDO DA SILVA GUERRA, matricula 8437, Assessora da 

Justiça Comunitáita. 

• 
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8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: • 

.8.1.1. Caberá à empresa vencedora do certame, além de cumprir com 

as determinações da Lei de Licitações e com os'regulamentos editados 

pela ANVISA no que concerne a proteção da saúde humana, ao 

controle da vigilância sanitária e condições higiênico-sanitárias do 

alimento preparado: 

8.1.2. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de 

Preços; 

8.1.3. Proceder à entrega do produto dentro das condições, prazos e 

preç'os ajustados'; 

8.1.4. Encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica; 

8.1.5. Apresentar juntamente com a Nota Fiscal os documentos que 

comprovem a regularidade fiscal da empresa, quais sejam: 

a) Certidão Negativa relativa às contribuições administradas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) donjuntá com a 

inserição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), devidamente válida; 

Certidão' Negativa relativa a contribuições administradas pela 

Secretaria da Federal do Brasil (RFB) conjunta com a 'inscrição em 

'Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), devidamente válida; 

Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

devidamentê válida; 

Certidão Negativa de Débito Estadual (CND) do respectivo 

domicílio tributário, devidamente válida; 

Certidão Negativa do Débito Municipal (CND) do regiectivo 

domicílio tributário, devidamente válida; 

Departamento Administrativo 
Divisão de contratos 

9 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3126 

e-mail: divisao.contratos@tjmt  jus br 

Fls.   
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

  

   

Contrato n. 59/2019 — C1A,n. 0049441-06.2019.811.0000 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente 

válida; 

Certidão Negativa de Falência e Concordata, emitida pelo 

Distribuidor da sede do fornecedor. 

.8.1.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 

contratante; 

8.1.7. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou 

irregularidades apontadas pela contratante; 

8.1.8. Executar os serviços em estrita observância das especificações 

técnicas e dos detalhamentos constantes do objeto deste Termo de 

Referência; 

8.1.9. Executar os serviços prezando pela organização, pontualidade e 

lisura, estando sujeitas às penalidades do item 12 deste Termo de 

Referência; 

8.1.10. Reparar 'ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução; 

8.1.11. Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou 

prejuízos que vierem a causar a Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua ação ou omissão dolosa ou culposa, na execuçãá 

deste contrato, independentemente de Outras comiriações cOntratuais 

ou legais a que estiver sujeita; 

8.1.12. A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias para justificar as 

anomalias dos serviços prestados e as nOtificaç'fies emitidas via e-mail, 

. correio oiti pessoalmente; 

8.1.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos 

decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da' 

Legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, sendo certo 
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que os empregados da contratada não terão vinculo empregatício com 

a contratante;,  

8.1.14. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos 

trabalhistas, sociais, pre-videnciários, fiscais' e comerciais, não transfere 

, a contratante a responsabilidade, por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto deste contrato; 

8.1.15. Submeter à anuência do Fiscal, todo e qualquer tipo de 

equipamento que venha a ser utilizado nas dependências da 

contratante; 

8.1.16. Autorizar visitas de nutricionistas do quadro de servidores da 

contratante, Suas instalações a qualquer momento,- desde que 

previamente solicitado; 

8.1.17. A contratada estará sujeita a análise microbiologica dos 

alimentos se a contratante julgar conveniente; 

8.1.18. A empresa fornecedora executará os serviços com pessoas de 

qualificação profissional adequada, utilizando-se de equipamentos e 

matérias apropriados, orientando e exigindo de seus empregados a 

utilização de equipamentos de higiene pessoal; 

8.1.19. Não delegar a terceiros, total ou parcialmente, o fornecimento 

do objeto, sem a devida anuência da contrátante, responsabilizando-se 

por ela, isento de quaisquer ônus financeiros adicionais à contratante. 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1. Para o fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a 

Administração do Tribunal de JuStiça do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Justiça Comunitária se cornpronieterá a: 
• 

8.2.2. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada aos 

locais onde se fizerem necessários os serviços, prestando a eles todas 

as informações e esclarecimentos que forem solicitado S para o bom 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 

11 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenidoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: {65)3617-3726 

e-mail: divisao.coRtratos@tjmt  jus br 

TI/MT 

 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Ps. 

  

   

Contrato n. 59/2019 - FIA n. 0049441-06.2019.811.0000 

desempenho de suas atribuições e ser alcançado o objeto deste 

contrato em toda a sua extensão; 

8.2.3. Designar o Fiscal do Contrato e o Fiscal Substituto, que deverão 

primar pela boa prestação do serviço, verificando sempre.,  o bom—

desempenho e o cumprimento das obrigações da contratada, inclusive 

quanto à continuidade do padrão de qualidade do produto, 

recomendando-se os ajustes quando forem necessários; sempre 

cientificando a contratada por escrito; 

8.2.4. Elaborar Relatório de Ocorrências, no qual serão anotados 

quaisquer fatos relevantes, se necessário; 

8.2.5. Docurrientar as ocorrências &controlar os prazos de resolução 

das pendências, se houver; 

8.2.6. Fiscalizar., os preços, qualidade, quantidade e higiene dos 

materiais e produtos fornecidos pela contratada; 

8.2.7. Efetuar o pagamento até o 93  (quinto) dia útil após a 

apresentação do documento fiscal e certidões de regularidade fiscal, 

'nas condições de 'preço estabelecido; 

8.2.8. Notificar a contratada, formalmente, pára entregar os lanches 

ou almoços em atendimento às ações da Justiça Comunitária do 

Tribunal de Justiça/MT, informando .o evento, período de' realização, 

local, tipo e quantidades solicitadas e quaisquer outros detalhamentos 

necessários a realização dàs serviços desejados; 

8.2.9. Fornecer à contratada responsável pelo fornecimento do 

material todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados; 

8.2.10. Comunicar as autoridades as irregularidades ocorridas ou atos 4.  

ilícitos cometidos pela contratada; 

8.2.11. A contratante se éesponsabiliza em indenizar qualquer material 

de uso da contratada na execUção dos serviços que seja quebrada ou_d_ 
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extraviado, desde que seja comprovado que o dano foi causado pela 

Justiça Comunitária. O valor unitário referente à indenização será 

aquele mencionado pela empresa em sua proposta de preço ou através 

de pesquisa de mercado; 

8.2.12. Notificar, por escrito, a contratada de toda e qualquer 

irregularidade constatada no recebimento dos materiais; 

8.2.13. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações.  assumidas pela 

contratada, bem como Manter as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na legislação. 

.9. 	CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções referentes à execução dá contrato são aquelas previstas no 

Termo de Referência. 

9.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova 

proposta ou assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação, assumida, sendo-lhe aplicada, isolada OU 

cumulativamente, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela 

adjudicado; 

9.2. A contratada estará sujeita à sanção de advertência, suspensão 

temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo defesa 

prévia, recurso e vista do processo; 

9.3. A licitante, sem prejuízo das dernqis cominações legais, poderá 

ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de: 

9.3.1. Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

9.3.2. Apresentação de declaração ou documentação falsa para 

participação no certame; 	 • 
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9.3.3. Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável 

do licitante; 

9.3.4. Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a 

adjudicação; 

9.3.5. Comportamento iniclôneo; 

9.3.6. Cometimento de fraude fiscal; 

9.3.7. Fraudar a execução do contrato; 

9.3.8. Falhas na execução do contrato; 

9.4. A inexecução total ou parcial do avençado sujeitará o contrato a 

incorrer nas penalidades administrativas previstas nos artigos 86 e 87 

da Lei 8.666/93 e do artigo 70  da Lei 10.520/02. 

9.5. Na aplicação das penalidades, a Administração considerará• 

motivadamente a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 

antecedentes da licitante, podendo deixar dê aplicá-las, se admitidas 

as suas justificativas. 	s • 

9.6. A multa devida poderá ser descontada dos pagamentos devidos 

pelo T3MT ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no 

caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada 

por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais. 

10. CLÁUSULA DEZ - RESGISÁO 

10.1: 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. 

10.2. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada - 

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 
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não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 

eXpressa da Administração à continuidade do contrato. 

10.3. Os casos de rescisão ,contratual serão formalmente motivados, 

' assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE ,em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 

1993. 	 • 

10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos 

seguintes aspectos, conforme o caso: 

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

10.5.2. Relação'clos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.5.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA ONZE - VEDAÇÕES 

11-.1: É vedado à CONTRATADA: 

11;1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira; 

11.1.2. Interromper a exectição.  contratual sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nds casos previstos 

em lei. 

CLÁUSULA DOZE - DOS CASOS OMISSOS. 

' 	12.1. 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. 
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13. CLÁUSULA TREZE — PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 

instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 

no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993. 

14. CLÁUSULA QUATORZE — FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estàclo de Mato Grosso, 

para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, 

renunciando-se qualquer outro. 

14.2. Para firmeza e validade do pactuado o presente. Termo de 

Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de i. l'teor, que, depois de 

lido e achado em ordem, vai assinado pelos co aentes. • 

Cuiabá - MT, bs de agosto de 2h9. 

de Ju 
NTE‘ 

Desembargador CARLOS ALB 
Presidente dtt1bu 

C  

DA ROCHA 
ça MT 

Senhor ROSALVO 	D_ MIRANDA 
Representante da empresa P1 ' L.1,  E IFtANDA E CIA LTDA. 

CO TRA 
1 

aya  Test ua  

1 

RG: 	Rosideth Rosa Ribeiro 	RG: 
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