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CONTRATO N. 8/2019 

TERMO -DE CONTRATO gim ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS E A 

EMPRESA TCAR LOCAÇÕES ' DE 

VEÍCULOS EIRELI PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE 

PORTE, COM E SEM MOTORISTA. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

CNPJ N. 03.535.606/0001-10, com recursos do FUNDO DE APOIO AO 

lUDICIÁRIO/FUNAJURIS, CNPJ sob o n° 01.872.837/0001-93 (Fonte 

240/640), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em 

Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, neste ato repreSentado por seu Presidente, o 

Exmo. 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. 012.675.878-42, doravante denominado CONTRATANTE, e de, 

outro; a empresa TCAR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob 'o n. 14.311.143/0001-29, Inscrição Estadual n. 15.354.024-9, situada a 

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 141, doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada pdo Senhor LEONARDO COSTA HOUAT, RG n°6266889 

SSP/PA, CPF n° 005.320.542-10, tem, entre si, ajustado o presente, 

RESOLVEM celebrar o presente Contrato para, decorrente da licitação na 

modalidade Pregão n° 109/2017-POE/MA, do ProCesso Administrativo n° 

110688/2017-CCL, e da Ata de Registro de Preço ri. 004/2018-CCL, com 

fundamento na Lei Federal n°10.520, de 17 de julho 2002, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 

07 de .agosto de 2014, Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015, do 
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Decreto Federal n° 3:555/2000, e do Decreto Estadual n° 3-1.553, de 16 de 

março de 2016, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666; de 21 de 

Junho 1993 e demais normas regulamentares pertinentes a espécie, mediante as 

ságuintes cláusulas e condições: 
	, 

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO 

1.1. O presente contrato .tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica 

para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno e 

grande' porte, com OU sem motorista, em 'conformidade com as especificações 

constantesdo Termo de Referenda (Anexo I) do Edital do PREGÃO N° 

109/2017-POE/MA (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS) e da proposta 

apresentada. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÁO 

2.1. Vinculam-se ao presente Contrato independentemente de transcrição o 

Edital do Pregão n° 109/2017 - P0E/RIA, a Ata.  de Registro de Preços n° 

004/2018-CCL, a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR TOTAL 

3.1. O valor total deste Contrato e de R$ 2.640.000,00 (dois milhões 

seiscentos e quarenta mil reais). 

ITEM ' DESCRIÇÃO 

4 

. VEICULO TIPO PICKUP — CARROCERTA, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. 

Especificado: Tipo '5-10, lillux, L200, Ranger e/ou similar fabricado nacional, cabine dupla, 

4(quatro) portas, cdr branca, preta ou pratq, ano/modelo a partir de 2016, 	motor movido e Óleo 

Diesel, tração 4x4, turbo, cambio manual/automático, completo (ar condicionado, direção hidráulica. 

alarme, %/kir° elétrico e trava), para-barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras, estribo laterais, 

potência mínima do motor.140 0%, com som7qullornetragem livre, em perfeitas condições de uso e 

de segurança, com documentado atualizada, seguro total para mbertura de colisão, furto, Incêndio, 

prevendo em especial pagamento cie danos contra terceiros, morte, Invalidez de passageiros e 

terceiros e assistê cia 24 (vinte e quatro) horas, com uso de guincho. 

UNID QUANT SITUAÇÃO , P.UNIT. R$ 
P. TOTAL 

MENSAL R$ 

P. TOTAL 

ANUAL R$ 

veiculo per mês (mensal) 40 Livre Concorrência 5.500,00 220.000,00 2040.000,00 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 

4.1. As despesaPdecorrentes desta contratação estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Tribunal de Justiça 

ou do FUNAJURIS, para p exercício de 2019, na *classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 0001 - 10  Grau/ 0002 - 20  Grau 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo". 

Elemento de Despesa: 	. 3.3.90.39.4.1. 

3.3.90.39.4.1 

Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços e Transportes 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. 	A vigência do contrato será de 121(doze) meses a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, 

limitado a 60 (sessenta) meses, com fulcro no art. 57, Inciso II, da Lei n° 
. 	. 

8.666/1993. 

CLÁUSULA SEXTA - CONTFtATATAÇi0 DOS SERVIÇOS 

	

6.1. 	A Solicitação do objeto ocorrera por meio de Ordem de Serviços 

ser assinada assinada pelo Fiscal do Contrato da CONTRATANTE, contendo as 

Informações dos itens, -quantidades, preços unitários e totais. 

CLÁUSULA.  SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 

VEICULO 

	

7.1. 	Os veiculbs serão requisitados de acordo com as necessidades do 

órgão participante ficando a contittada na obrigatoriedade de 

disponibilizar o veiculo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado a partir da'solicitação; 

PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá ao servidor designado para o recebimento 

rejeitar qualquer veiculo que não esteja de acordo com as exigências 

contidas neste Termo de Referenda, bem como determinar o prazo para 

Departamento Administrativo 
Divisa(' de Contratos. 
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substituição do automóvel eventualmente fora das especificações. 

CLÁUSULA OITAVA - 60 LOCAL DE ENTREGA 

8.1... Será Indicado do Contrato que,  poderá ser no Prédio sede do 

Tribunal,de Justiça do Estado de Mão Grosso, sito a Rua C, s/n - Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78.049-926 ou nas Comarcas do 

Interior do Estado de Mato Gross, cumprindo determinação da 

AdminiStração. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUEÁO DOS SERVIÇOS 

9.1. 	Manutenção preventiva e corretiva pordesgaste natural por conta 

da CONTRATADA; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Seguro total, porem as despesas decorrentes 

' de mau uso do veiculo e acessórios São de responsabilidade da Locatária; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Substituição imediata do veiculo defeituoso por 

outro igual ou similar; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de infrações de transito a 

responsabilização se dará da Seguinte forma: 

a) A CONTRATADA devera efetuar o pagamento das multas 

decorrentes de infrações de transito cometidas na condução dos 

veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto a 

CONTRATANTE, nos tens em que O motorista for de responsabilidade' 

da CONTRATANTE; 

-b)Quando a infração ocorrer em. decorrência de problemas de 

conformidade do veiculo será enviado a CONTRATADA para quitação. 

PARÁGRAFO QUARTO - Comunicar a CONTRANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

10. CLÁUSULA DECIMA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE 

10.1. A. simples entrega do(s) objeto(s), não implica na sua aceitação 

Departamento Administrativo 
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definitiva, o que ocorrera apos a vistoria comprovação da conformidade 

pelos órgãos participante. 

PARÁGRAFO ÚNICO r O veículos em desacordo com o edital e seus 

anexos, serão rejeitados pelo órgão participante. 

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES.  DA 

CONTRATANTE' 

11.1. Além das , obrigações resultantes da observância da Lei ri° 

8.666/1993 a CONTRATANTE ideverá: 

a)Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitadas pela CONTRATADA; 

b) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, 

quando for o caso: 

crffetuar o pagamento da contratada no prazo determinado io 

Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato; 

d) Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução do objeto fixando prazo para a 

sua correção. 

' Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por 

.Portaria, o acompanhamento da prestação dos serviços e a 

fiscalização do contrato sob aspectos qualitativos e quantitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte da mesma; 

A CONTRATANTE, através do Fiscal/Gestor do Contrato emitira a 

Ordem :de Serviços, nela fazendo constar Õ período da locação, o 

quantitativo de diárias, o deslocamento e o local de dIsponibilização 

do veiculo; 

g)No ato da entrega, os veículos serão submetidos a vistoria. pela 

CONTRATANTE, através do Gestor ou Fiscal dá. Contrato, que 

atestara a regularidade dos mesmos de acordo com as condições 

Departanlerto Administrativo 
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estabelecidas no Edital e Contrato, anotando na Ficha de Vistoria 

toda t as observações' sobre seu esta°, 

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas 

. dependências para o recebimento ou substituição dos veículos; 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

12.1. São obrigações da CONTRATADA: • 

Entregar e prestar o serviço do objeto licitado, conforme 

especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de t)abilitação e 

qualificação exigidas na Licitação; 

Providenciar a imediata correção rias deficiências e/ou 

irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/oU a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregülarldade cometida na 

execução do contrato; 

e) Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agencia e o 

numero da conta bancaria, para efeito de credito de pagamento das 

obrigações; 

Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou 

material que . seus fundionários venham a causar ao patrimônio da 

•• contratante ou a terceiros quando da'execução do contrato; 

Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente 

.contratado, em ate 250/0 (vinte e cinco por cento); nos termos cid §1° 

do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. • 

h)Comunicar a Administração no prazo máximo de •24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do • prazo previsto, com a devida 

- 

 

comprovação; . 
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ResPonsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos 

trabalhistas, .previdenciária; fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros; deslocamento de pesSoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na eXecução do 

contrato. 

Em casos de acidente automobilísticos, Incidentes, sinistros de 

um modo geral, roubos, furtos, ou qualquer/outra ocorrência que 

venha a causar danos aos' veículos locados, por culOa ou não da • 

Contratante, esta limitar-se-á a providenciar a devida comunicação 

para, elaboração do BO - Boletim de Ocorrência, quando for o caso. 

A remoção, despesa com guinchos, se for o caso, e outras despesas 

relativas aos veículos sinistrados'serão de inteira responsabilidade 

da empresa contratada. 	• 

A contratada obriga-se a atender ao objeto deste Contrato de 

acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste-Termo 

de Referenda, e ainda: 

12.1.k.1. A contratada devera entregar os veículos em 

perfeitas condições de funcionamento e uso com documentação 

atualizada, licenciadas pelo DETRAN, sem franquia mOnsal de 

'quilometragem. 

12.1.k.2. A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro 

mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva 

e corretiva, entendendo-se como preventiva aquelas constante 

no plano de manutenção do fabricante (descrita no manuál do 

veiculo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que 

ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos durante as 

manutenções preventivas. 	. 

12.1.k.2.1. Serão consideradas, como manutenção 

preventiva, as trocas de: óleo do motor, óleo do cambio, 

fluido _de freio, fluido de aditivo do radiador, pastilha de 

freio, lona de freio, correia do altemador, correia de 

Departamento Administrativo 
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distribuição, filtro de lubrificação de óleo, filtro' de 

combustível, filtro de ar, amortecedor da suspensão 

. dianteira, amortecedor da suspensão traseira. 

12.1.k.3. Os serviços serão sempre executados pela 

CONTRATADA em sua sede ou em empresa por ela 

determinada, sendo qué esta deve atender a localidade onde o 

veiculo estiver em uso.. 

12.1.k.4. A contratada se responsabilizar por seguro, sem 

qualquer ônus a Contratante, referentes as seguintes 

coberturas; Danos materiais.  a terceiros; Danos corporais; 

Morte (por pessoa), e Invalidez permanente (por pessoa). 

12.1.k.5. A contratada disponibilizara veículos reserva, com as 

Mesmas características técnicas contidas neste instrumento, 

em numero suficiente para comportar eventuais substituições 

por Indisponibilidade (incluídas as movimentações para 

manutenções.e revisões), de modo a garantir a continuação do 

serviço, respeitado, todavia, o.;prazo de 48 (quarenta e oito) 

. horas fixado para substituição nos múnicipibs do interior do 

Estado e de 24 (vinte e quatro) horas para os municípios da 

Região .Metropolitana de CUlabá, contadas a partir da 

comunicação escrita feita pelo Fiscal do Contrato. 

12.1.k.6. A contratada devera disponibilizar 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, Inclusive sábados, domingos e feriados, 

serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos, 

nos 'casos de defeitos e/ou acidentes,.de modo a proporcionar 

atendimento imediato. 

12.1.k.7. A contratada devera possuir agencia de atendimento 

no município de Cuiabá com funcionamento de segunda-feira a 

sábado, no horário comercial, assim como, uma central de 

atendimento com discagem para assistência de 24 (vinte e 

quatro) horas, devendo ainda informar nome, endereço da 

Departamento Administrativo 
Divisara de Contratos 
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agencia de atendimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias da 

assinatura do contrato; 

12.1.k.8. A CONTRATADA devera efetuar o pagamento das 

multas decorrentes dg Infrações de transito cometidas na 

condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos 

valores junto a CONTRATANTE. 

12.1.k.9. Antes de realizar o pagamento-, a CONTRATADA 

aguardara conclusão dos processos referentes aos recursos 

previstos pela legislação. 

1) Fornecer um serviço de reboque 24 (vinte quatro) horas, com 

quilometragem de deslocamento ilimitada, sendo-o custo arcado 

unicamente pela contratada. 

m) 	Enviar, em caso de pane nos veículo, um serviços de 

reboque ou substituir 9 veiculo, sem nenhum custo para a 

Contratante. 

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

13.1. 	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o Instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas. 

Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Mato Grosso, 

pelo prazo de ate 05 (cinco) anos; 

Multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, 

devidamente "atualizada.. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na prestação dos serviços 

ou entrega dos materiais sujeitara a. Contratada a aplicação das seguintes 

multas de mora:. 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao.dia Incidente 

sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até 

trigésimo 01a; 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 	
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b) 0,66% (sessenta e seis pentésimos por cento) ao dia, Incidente 

sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, 

não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das multas aludidas no item anterior, a 

Contratante poderá aplicar as seguintes sanções a Contratada, garantida a 

previa e ampla defesa, nas hipóteses de Inexecução total ou parcial do 

Contrato: 

Advertência escrita; 

Multa de 10% (dez por cento) sobre p valor total do Contrato; 

Declaração de inidoneldade para participar de licitação .e assinar. 

contratos com a Administração-Publica, pelo prazo de ate 02 (dois) 

anos ou ate que o contrato cumpra as condições de reabilitação; • 

lrópedimento para participar de licitação e assinar contratos com o 

Esta-do pelo prazo de ate OS (cinco) anos e descredenciámento do 

Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos - SGC.pór igual 

prazo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As ianções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" 

poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela • 

CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante 

relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 

proPosição. 

PARÁGRAFO QUINTO - .A Contratada estará/  sujeita a aplicação •de 

sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando: 

Prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade 

com o especificado e aceito; 

Não 'substituir, no prazo . estipulado, o material recusado pela 

contratante; 
- 

Descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão. 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 

Departamento Administrativo 
Diviso da Contratos 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado peia Contratante no prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos 

produtos e/ou serviços/com aceitação, mediante apresentação de Nota 

Fiscal devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos 

enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em-virtude de* .  

penalidades impostas ao Contratado ou inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de 

pagamento provocados excjusivamente pela Administração, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento ate a. data do efetivo pagamento, em que 

os Juros demora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

forMulas: 

I = (TX/100)/365 

EM =IxNx VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Perceptual da taxa de juros demora anual; 

EM = Encargos moratários; 

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O contratado devera manter, durante toda a 

execução do. tontrato, em compatibilidade com mas obrigações por ele 
• 
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(quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta 

' bancaria a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - o valor da multa poderá ser descontado dos 

pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou 

Judicialmente. 
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assumidas, todas as .condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo' demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de 

pagamentos por meio da seguinte documentação: 

Certidão Negativa de debito, dívida ativa da União e Previdendária; 

Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista •- CNDT; 

Certidão Negativa de Debito Estadual.; 

Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será 

devolvida ao contratado para retificação e reapreSentação. 

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA -"DA REPACTUAÇA0 DE PREEOS DOS 

CONTRATOS 

15.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados 

com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja 

observado o interregno mínimo de um ano; 

'PARÁGRAFO PRIMEIRO - O interregno mínimo de 01 (um) ano para a 

primeira repactuação Será contado a partir:.  

a) Da data limite para aPresentação das Propostas constante do 

Instrumento convocatório ou 

b)Da data do orçamento a que a Proposta se referir, admitindo-se 

como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissidio coletivo 

de trabalho ou equivalente vigente ,a época da' apresentação da 

Proposta. . 

c) Quando a' contratação envolver mais de uma categoria 

profissional-, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a 

contagem da anualidade- será a data-base da categoria profissional 

que represente a maior parcela do custo de mão-de obra da 

contratação pretendida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para repactuações subsequentes a primeira, a 

anualidade será contada a partir da data da ultima repachiação ocorrida; 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações serão precedidas de 

solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da 

alteração dos custos, por meio de-apresentação da Planilha de Custos e 

formação de preços e do novo Acordo ou Convenção delegue que 

fundamenta a repactuação. 
	 v` 

PARÁGRAFO QUARTO %- E. vedada a inclusão por ocasião da 

repactuação, de beneficios.•não previstos" na Proposta Inicial, exceto 

'quando se tronarem obrigatórios por forca de Instrumento legal, sentença 

normativa ou acordo coletivo ou convenção coletiva. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando da solicitação da repactuação, esta 

somente será concedida mediante negociação, considerando-se: 

a) Os preços praticados no mercado e em. outros contratos da 

Administração Pública; 

b).As particularidades do Contrato em vigência; 

9 novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

Indicadores setoriais,. tabelas de fabricantes, valores oficiais de 

referenda, tarifas publicas ou outros equivalentes; 

A disponibilidade orçamentaria do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - No caso cie repactuação, será Lavrado Termo 

Aditivo ao Contrato vigente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -- O CONTRATANTE poderá realizar diligencias • 

para conferir a variação de custos alagada pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os novos valores contratuais decorrentes das 

repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

A partir da assinatura do Termo Aditivo; 

Em data futura, desde que. acordada entre as partes, sem 

prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das 

próximas repactuações futuras; ou 

c) Em data anterior a repactuação, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de imão-de-obra e 
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estiver vincujada a Instrumento legal, acordo, convenção ou 

sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, 

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 

pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade 

em repactuações futuras. 

PARÁGRAFO NONO - O pagamento retroativo devera assegurar-se de 

que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação Mais 

va nfajosa. 

PARÁGRAFO pÉcrio - A .CONTRATANTE devera assegurar-se de que 

os preços Contratados são compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a- garantir a continuidade da contratação mais 

vantajosa. 

- PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATANTE poderá prever 

pagamento retroativo , do período que a proposta de repactuação 

'permaneceu sob sua analise, por meio de Termo de Reconhecimento de 

Divida. O período que a proposta permaneceu sob a nalise da Contratante 

será contado'como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade 

da próxima repactuação. ,  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O REAJUSTE DE PREÇOS 

16.1. O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno 

míniMo de 01 (um) ano, contado a partir da data limite para apresentação da 

proposta; 

PARÁGRAFO ÚNICO - O índice de reajuste-será o Índice Nacional de 

Preços-ao Consumidor Amplo - IPCA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FISCAL DO CONTRATO 

17.1. A CONTRATANTE designara .um FISCAL DE CONTRATO, o qual 

promovera o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a 
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anotando em registro próprio as' falhas detectadas e comunicando a 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fato S que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte da mesma. 

Fiscal do Contrato o Sr. Lourenço José Franzon CaleStine, 

Matrícula 38504, - Chefe de Divisão de Transportes, e-mail, 

transportePtimt.ius.br  

Fiscal substituto o Sr. Evaldo Santiago de Amorime , matrícula 

8535 	Gestor 	Administrativo 	3, 	e-mail, 

transporte@tjmt.jus.br. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONSULTA AO CEI 

184. A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este 

Contrato, feitos em favor da CONTRATADA, ficam condicionados a consulta 

previa pelo CONTRATANTE ao Cadastro-Estadual de InadimplenteS - CEI para 

verificação da situação da CONTRATADA em' relação as obrigações 

pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6° da Lei Estadual n° 

6.690, de. 11 de julho de 1996. 	. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Constatada a existência de registro da 

CONTRATADA no CEI o CONTRATANTE não realizara 6s ato S previstos 

nesta Cláusula, por força do disposto ri.  g art. 7° da Lei Estadual n° 6.690, 

de lide julho de 996. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

19.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas Mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até, 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com n 
• 

constante no art. 65, § 1°, da Lei Federal n°8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ALTEFtAÇÁ-0 CONTRATUAL 

20.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

Federal n° 8.666, de 21/06/1993, desde cjue haja Interesse do 
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CONTRATANTE com a aphesentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. A inexecução total ou pircial do contrato enseja a sua rescisão, com 

as consequências contratuais e .as previstas em lei ou regulamento, nos 

termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO'  

22.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente 

, contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei Federal n. 8.666/93, e 

ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO. PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão 

formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprImento das cláusulas 

contratuais acarretara a retenção dos créditos decorrentes do Contrato 

ate o Omite dos prejuízos causados.ao  CONTRATANTE, além das sanções 

previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS COMUNICAÇÕES 

23.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente 

Contrato somente produzira efeitos legais se processada por escrito 

mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 

efetivação não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA.VIGÉSIMA QUARTA - DA HABILITAÇÃO 

24.1. A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de ' 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

25.1. O extrato do presente Contrato será publicado pelo 

CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado obedEcendo ao disposto no art. 

61. Paragrafo Único da Lei Federal n° 8.666/93 sendo a publicação 

condição indispensável a sua eficácia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO 

26.1. ,Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Culabá-MT, - 
t 

com renuncia expressa de qualquer outro, pormais privilegiado que seja, 

para diriMir quaisquer duvidas oriundas do presente Instrumento. 

26.2. É assim por estarem de acordo ajustadas e contratadas apos lido 

e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para um só eito, perante 02 (duas) 

testemunhas que também os subscreVem. 

Cuiabá-NT, 30'cle janeiro de 2 

DA ROCHA 
-MT 

Desembargador CARLOS ALB 	A 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTRATANTE 

kirtmlé- 
Representante LEONARDO COSTA HOUAT 

TCAR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

ifri 2  S142mo-pa st? 5 Pak  

AG: 4/9~ 	/can 	RG: S52-6 3q1 sS PIFA 
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