
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº 109/2019

ADESÃO 012/2019

Contrato de Adesão à Ata de Registro de Preços
Nº  038/2018-SEE/PE,  que   celebram  entre  si,
através do Município de Lucas do Rio Verde e a
Empresa  Brink  Mobil  Equipamentos
Educacionais  Ltda,  na  forma  a   seguir
estabelecida.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº  24.772.246/0001/40, com sede na  Avenida América do Sul,
2500-S, Parque dos Buritis, nesta cidade Lucas do Rio Verde-MT, neste ato representada pelo
prefeito Sr.  Flori Luiz Binotti,  brasileiro, casado,  residente e domiciliado em Lucas do Rio
Verde,  Estado  de  Mato  Grosso,  portador  da   RG N.702.434.3373-SSP/RS e  do  CPF n.
383.827.090-87,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,  e  a  empresa
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,  inscrita no  CNPJ/MF  Nº
79.788.766/0015-38 com sede na Av. Coronel Antônio nº 6031 Galpão, Bairro Nova Lima,
município de Campo Grande , Estado de Mato Grosso do Sul,  representada neste ato por seu
sócio proprietário senhor  Valdemar Abila, brasileiro,casado ,empresário portador da cédula
de identidade nº 720.562-7 SSP/PR e CPF nº 088.856.219-53, daqui em diante denominada
simplesmente  CONTRATADA,  tendo  em  vista  a  ADESÃO ao  Processo  Licitatório  nº
030/2017.CPL I, nos termos do Pregão Eletrônico nº 020/2017, do tipo  MENOR PREÇO
POR LOTE, devidamente homologado pelo seu ordenador de despesas, com fundamento na
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, na Lei Estadual nº 12.986, de 17.03.2006, no Decreto
Estadual nº 32.539 de 24.10.2008, na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Complementar nº 123,
de 14.12.2006, na Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014 e respectivas alterações, além das
demais disposições legais aplicáveis, celebram o presente instrumento, mediante as cláusulas e
condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 05 (cinco )
conjuntos para laboratórios de biologia, física, química e matemática, destinados às escolas do
ensino médio regular e referência da rede pública municipal, conforme especificações contidas
no TR , que deverá ser realizado observando as características técnicas estabelecidas no Anexo
I do Edital, parte integrante deste contrato, bem como os termos do  Pregão Eletrônico nº
020/2017.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O regime de execução se dará de forma indireta e será por
empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO

Este contrato está adstrito ao Edital do  Pregão Eletrônico nº 020/2017, seus Anexos, e à
proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação será de 240 (duzentos e quarenta) dias
contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO
LOCAL DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O objeto desta licitação será fornecido de acordo com este
Termo de Referência, observadas as disposições contidas no Decreto Estadual de Pernambuco
nº 42.530, de 22 de dezembro de 2015, expedida 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pedidos serão feitos conforme necessidade da Secretaria de
Educação, por meio da ordem de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras .

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  fornecimento  dos  produtos  poderá  ser  com  entrega
imediata e integral em no máximo 45 (quarenta e cinco) dias ou com entrega parcelada,
sendo esta com entrega estabelecida para os quantitativos a serem estabelecidos no Contrato,
sendo:

PARÁGRAFO  QUARTO  -Os  produtos  serão  recebidos  conforme  agendamento  junto  a
Almoxarifado Central.

PARÁGRAFO  QUINTO  -  O  objeto  proposto  neste  contrato  deverá  ser  entregue
adequadamente de modo a manter sua integridade física.

PARÁGRAFO SEXTO -  O objeto  proposto  neste  instrumento  será  recebido  da  seguinte
forma:
Provisoriamente, pelo responsável do almoxarifado, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos materiais recebidos com as especificações requisitadas;
Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento Provisório, pelo setor
requisitante,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  dos  materiais  recebidos  e
consequente aceitação;
Aplicam-se aos recebimentos provisório e definitivo, as demais condições estabelecidas nos
artigos 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Fica assegurado a Secretaria de Educação, o direito de rejeitar, no
todo ou em parte,  os materiais  entregues em desacordo com as especificações exigidas no
Edital, ficando a  CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, conforme os prazos estabelecidos
no cronograma epígrafe, que ficará a cargo da Secretaria de Educação do Município de Lucas
do Rio Verde;
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PARÁGRAFO  OITAVO  -Os  fornecimentos,  objeto  deste  contrato  deverão  fazer-se
acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega.
PARÁGRAFO NONO -  As eventuais  substituições dos itens que apresentarem quaisquer
defeitos ocorreram sem ônus a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO -  A entrega será realizada no Almoxarifado Central, no endereço
abaixo especificado onde os materiais serão conferidos e recebidos.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O local de entrega: Almoxarifado Central , Av. Pará
, N° 119-E, Bairro Cidade Nova , Lucas do Rio Verde-MT, Cep 78.455-000. Contato (65)
3548-2538. 

PARÁGRAFO  DÉCIMO  SEGUNDO  -  Endereço:  Av.  Pará  ,  N°  119-E,  Bairro  Cidade
Nova , Lucas do Rio Verde-MT, Cep 78.455-000. Contato (65) 3548-2538. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Mediante agendamento prévio com: Almoxarifado
Central , Contato (65) 3548-2538, email almoxarifado@lucasdorioverde.mt.gov.br.

PARÁGRAFO  DÉCIMO  QUARTO  -  Na  hora  da  entrega  é  imprescindível  adotar  o
procedimento padrão da Gerência de Materiais e Patrimônio da Secretaria de Educação que
seguirá em anexo à ordem de fornecimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO -  Os kits  devem ser  entregues de forma organizada,
embalada e numerada, a fim de facilitar a identificação para montagem de cada laboratório
individualmente e acompanhados do material informativo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço unitário é de R$ 34.246,66 (trinta mil e quatro mil
duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos). O valor total para a execução do
presente contrato é de R$ 171.233,30. (cento e setenta e um mil duzentose trinta e três reais
e trinta centavos), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

ITEM DESCRIÇÃO QTD. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

01

CONJUNTO DIDÁTICO MODULAR DO TIPO KIT
PARA  O  LABORATÓRIO  ESCOLAR  DE
BIOLOGIA,  PARA  REALIZAÇÃO  DE
EXPERIMENTAÇÕES  COMO  PRATICA
CIENTIFICA. MARCA: MOBILAB

05 R$ 34.246,66 R$ 171.233,30

TOTAL GERAL R$ 171.233,30
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PARÁGRAFO  SEGUNDO -  O  pagamento  deverá  ser  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias
corridos,  contados da data de entrega dos equipamentos,  mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução
do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos
de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento só será efetuado na forma prevista neste documento

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado através de ordem bancária a favor da
instituição bancária indicada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa
única  e  exclusiva  do  CONTRATANTE,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  atualização
financeira, devida pela Secretaria de Educação entre a data referida no § 2º e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios 
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I     = Índice de atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0, 0001644
        365             365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO SÉTIMO - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na 
Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  decorrentes  deste  contrato  correrão  por  conta  da  seguinte  Dotação
Orçamentária:10.00.100.12.122.10.10.2086.3.3.90.30.00.00.0115049000
Valor  R$ 171.233,30. (cento e setenta e um mil  duzentos e trinta e três reais  e  trinta
centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No exercício seguinte, as despesas correrão a conta dos recursos
próprios  para  atender  às  despesas  da  mesma  natureza,  cuja  alocação  será  feita  mediante
apostilamento  no  início  de  cada  exercício  financeiro,  sob  pena  de  rescisão  antecipada  do
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei
8.666/93, as seguintes:
Realizar a  entrega do produto,  objeto deste instrumento, de acordo com o estabelecido no
Termo de Referência;
Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela
sua  qualidade,  exatidão  e  segurança,  diligenciando  no  sentido  de  que  os  trabalhos  sejam
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conduzidos  segundo  a  melhor  técnica  aplicável,  observando  os  prazos  que  lhe  forem
programados para a sua realização e garantia;
Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos itens previstos no objeto da licitação;
Realizar  a  entrega  dos  conjuntos  objeto  deste  contrato  através  de  seus  próprios  recursos
humanos e materiais;
Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato. 
Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados ao
objeto do contrato.
Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à execução dos
materiais adquiridos.
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.
Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas.
Responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,
resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo
empregatício com a contratante.
Manter  número  telefônico  e  e-mail  atualizados  de  escritório  ou  firma  para  contato  e
intermediação junto a contratante.
Entregar os produtos/materiais em perfeitas condições de uso.
Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos materiais entregues.
Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física.
Manter  os  padrões  técnicos  e  de  cores  definidos  neste  instrumento  os  quais  deverão,
obrigatoriamente, ser utilizados nos produtos.
Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  as  suas  expensas,  o  produto  desta
contratação  que  apresentar  vícios,  defeitos,  ou  incorreções  resultantes  dos  materiais
empregados  ou  da  execução  dos  fornecimentos,  na  forma  estabelecida  no  Termo  de
Referência. 
Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no preço proposto, e
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
Fornecer  o  objeto  estritamente  de  acordo  com  as  especificações  descritas  no  Termo  de
Referência, respeitando os prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela
substituição  dos  produtos  na  hipótese  de  estarem  em  desacordo  com  as  referidas
especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas.
Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
CONTRATANTE. 
Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  a  execução  do  contrato  como  custeio
referente a transporte, embalagem e seguro quando da entrega dos materiais.
Havendo  a  ocorrência  de  fatos  ou  anormalidades  que  venham  a  prejudicar  o  perfeito
fornecimento dos itens deverá a  CONTRATADA  comunicar a Secretaria de Educação, em
tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção da situação apresentada, de
modo a adimplir com o objeto proposto neste instrumento.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;
Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste instrumento;
Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato;
Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e
promovendo  o  bom  entendimento  entre  seus  funcionários  e  empregados  da  contratada,
cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;
Prestar  aos  empregados  da  contratada  informações  e  esclarecimentos  que  eventualmente
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos;
Comunicar por escrito  à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do
material;
Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas;
Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua
não adequação aos termos contratuais;
Informar  à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para
entrega do objeto;
Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do Contrato;
Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos
prazos estabelecidos;
Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos estipulados neste instrumento, eventualmente,
poderão ser solicitadas entregas com prazo menor do que o avençado neste contrato, caso em
que haverá negociação entre esta Secretaria e o fornecedor.
Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  o  cumprimento  das
especificações e condições do contrato.

CLÁUSULA NONA – DOS TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS

Serão de inteira responsabilidade da  CONTRATADA todos os tributos e contribuições, tais
como:  encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  impostos,  taxas,  emolumentos,  seguros  ou
outros que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços ora contratado, bem
como  será  de  sua  responsabilidade,  igualmente,  os  danos  por  acidentes  causados  a
CONTRATANTE ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  Com  fundamento  no  artigo  7°  da  Lei  nº  10.520/2002,  a
CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com Município de Lucas do Rio Verde
e será descredenciada , pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30%
(trinta por cento) do valor do contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto
c) Falhar na execução do contrato;
d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
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f) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaração falsa.
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Para condutas descritas nos  subitens a,  d, e, f, g, h e  j, será
aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
a)  A licitante que não mantiver a proposta, recusando-se a ajustar o preço referente às
cotas principal/reservada, nos termos deste edital, será penalizada com multa, no percentual de
01% a 05% (um a cinco por cento) do valor ofertado pela empresa para a cota respectiva, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis, em caso de reincidência.
b) A licitante que não mantiver a proposta, reincidindo na recusa em ajustar os preços
ofertados para a cota reservada e a cota principal, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Lucas do Rio Verde e será descredenciada  pelo prazo de até 02 (dois) anos.
.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O retardamento da execução previsto no  subitem b,  estará
configurado quando a CONTRATADA:
c) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados
da data constante na ordem de serviço;
d) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
PARÁGRAFO QUARTO - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na
execução do contrato, de que trata o subitem c, o valor relativo às multas aplicadas em razão
do § 7º.
PARÁGRAFO QUINTO -  A falha  a  execução do contrato prevista  no  subitem c estará
configurada  quando  a  CONTRATADA  se  enquadrar  em  pelo  menos  uma  das  situações
previstas na tabela 3 do § 7º, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir,
e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente
.

TABELA 1

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO

1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

PARÁGRAFO SEXTO - O comportamento previsto no Parágrafo Quinto estará configurado
quando a CONTRATADA executar atos como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96
e 97, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

3 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação
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4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

5 3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

TABELA 3
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

2 Por ocorrência

2
Fornecer informação pérfida de fornecimento ou substituir material licitado por
outro de qualidade inferior.

2 Por ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
fornecimentos conctratados.

6
Por dia e por tarefa 
designada

4
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato.

5 Por ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado.

5 Por ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais.

6 Por ocorrência

7
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou materiais 
de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia.

1
Por item e por 
ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE  :  

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1
Por item e por 
ocorrência

9
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO.

1 Por ocorrência

10
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários.

1 Por ocorrência

11
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO.

2 Por ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora.

3
Por item e por 
ocorrência

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos 
estipulados.

1 Por dia

PARÁGRAFO  OITAVO  -  A  sanção  de  multa  poderá  ser  aplicada  à  CONTRATADA
juntamente com a de impedimento de licitar e contratar estabelecida no parágrafo primeiro
desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO -  As infrações serão consideradas reincidentes se,  no prazo de  07
(sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma
infração, cabendo à aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão
contratual.

PARÁGRAFO  DÉCIMO  -  Nenhuma  penalidade  será  aplicada  sem  o  devido  Processo
Administrativo de Aplicação de Penalidade – PAAP, devendo ser observado o disposto no
Decreto Estadual nº 42.191/2015.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO -  A critério  da autorizada competente,  o  valor  da
multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da
execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a
forma de caução em dinheiro.

PARÁGRAFO  DÉCIMO  SEGUNDO-  Caso  o  valor  a  ser  pago  ao  contratado  seja
insuficiente  para  a  satisfação  da  multa,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  contratual
eventualmente exigida.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO -  Caso a  faculdade prevista  no parágrafo  décimo
terceiro não tenha sido exercido e verificado a insuficiência da garantia eventualmente exigida
para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos
ao contratado.

PARÁGRAFO  DÉCIMO  QUARTO  -  Após  esgotados  os  meios  de  execução  direta  da
sanção de multa indicados nos parágrafos décimo quarto e décimo quinto acima, o contratado
será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da comunicação oficial.

PARÁGRAFO  DÉCIMO  QUINTO  -  Decorrido  o  prazo  previsto  no  parágrafo  décimo
terceiro, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO -  Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja
utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo
contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do contratante.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO -  A Administração poderá, em situações excepcionais
devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do
procedimento administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO

CONTRATO

Sem prejuízo da aplicação de multa anteriormente prevista,  o presente Contrato poderá ser
rescindido independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses
previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, em especial, nos seguintes casos:

A) Inexecução total ou parcial do objeto Contratado (art. 77);

B)  Não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações,
projetos e/ou prazos (art. 78, I e II);

C) Lentidão no cumprimento das obrigações que demonstre a impossibilidade da conclusão do
fornecimento no prazo estipulado (art. 78, III);

D)  Paralisação  do  fornecimento  ou  serviço,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  a
CONTRATANTE (art. 78, V);

E)  Subcontratação  total  ou  parcial  do  objeto  Contratado,  ou  mesmo  a  associação  da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação (art. 78 VI);
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F) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato (art. 78, VIII); 

G) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil (art. 78, IX) ;
H)Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado (art. 78, X);

I) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da  CONTRATADA,  que
venha a prejudicar a execução do Contrato (art. 78, XI);

J)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada  que  venha  a
impedir a execução do objeto Contratado (art. 78, XVII).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas
e normas aplicáveis, respondendo cada uma delas pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial, conforme dispõe o art. 66 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  A gestão  e  a  fiscalização  será  exercida  pelo  servidora.
Lindonesia Luiz de Andrade, lotada na Secretaria de Educação do Município de Lucas do Rio
Verde, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Não  obstante  a CONTRATADA ser  a  única  e  exclusiva
responsável por toda execução contratual, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem
que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

 PARÁGRAFO TERCEIRO - Cabe ao Fiscal do contrato:
Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento;
Conhecer  plenamente  os  termos  contratuais  sob  sua  fiscalização,  principalmente  suas
cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar
as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada.
Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as
estratégias  da  execução  do  objeto,  bem  como  traçar  metas  de  controle,  fiscalização  e
acompanhamento do contrato.
Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos.
Exigir  da  contratada  o  fiel  cumprimento  de  todas  as  condições  contratuais  assumidas,
constantes  das  cláusulas  e  demais  condições  do  edital  e  respectivos  anexos,  tais  como
planilhas, cronogramas etc.
Comunicar  à  Administração  a  necessidade  de  alterações  do  quantitativo  do  objeto  ou
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer,
que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
Recusar  serviço  ou  fornecimento  irregular,  não  aceitando material  diverso  daquele  que se
encontra especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o
correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao
especificado e aceito pela Administração;
Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada;
Comunicar  formalmente  ao  Gestor  do  contrato  as  irregularidades  cometidas  passíveis  de
penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

PARÁGRAFO QUARTO - Cabe ao Gestor do contrato:
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Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada;
Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;
Solicitar  abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis,
garantindo a defesa prévia à contratada;
Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;
Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato;
Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais
apontadas pelo fiscal do contrato;
Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das
exigências contratuais e legais;
Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não
seja ultrapassado;
Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Reajuste dos preços registrados nos Contratos derivados da
Ata, somente ocorrerá quando do transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data da
apresentação  da  proposta  e  deverá  observar  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor
Amplo (IPCA), conforme prevê o inciso III do artigo 1º da Lei Estadual nº 12.525/2003.
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro  inicial,  na  hipótese de sobrevirem fatos  imprevisíveis,  ou previsíveis,  porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda,
em caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica
extraordinária  e  extracontratual,  de  acordo  com o  art.  65,  inciso  II,  alínea  “d”,  da  Lei  nº
8.666/1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A empresa contratada não terá direito ao reajuste caso ocorra
por fato imputável à mesma, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, para execução do objeto desta licitação,
prestará garantia fixada em favor da CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento)
do  valor  do  contrato,  nos  termos  do  artigo  56,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666/93,  podendo  a
CONTRATADA optar  por  uma  das  modalidades  de  garantia  previstas  no  diploma  legal
citado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da
garantia  deverá  ser  comprovada  no  momento  da  assinatura  do  contrato.  Nas  demais
modalidades, a comprovação poderá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis,prorrogáveis
por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO  TERCEIRO -  A  garantia  contratual  deverá  ter  validade  durante  toda  a
vigência do CONTRATO.
PARÁGRAFO QUARTO  -  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída
após a execução do contrato e,  quando em dinheiro,  atualizada monetariamente,  conforme
disposto no art. 56, §4º, da Lei nº 8.666/93.
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Os  acréscimos  ou  supressões,  que  se  fizerem  necessários,  não  excederão  os  limites
estabelecidos no §1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observando a
exceção prevista no inciso II e no §2º do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e
pelas  regras  no  edital  do  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  020/2017,  PROCESSO  Nº
030/2017.CPL I, na Proposta de Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios gerais
do Direito.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO DO INTRUMENTO
CONTRATUAL

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, em obediência ao
disposto no art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

É competente o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, para dirimir qualquer divergência
ou dúvida fundada na execução do presente instrumento, que não possa ser resolvido pela via
administrativa, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E,  para  maior  firmeza  do  que  ajustaram  e  contrataram,  assinam  as  partes  o  presente
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, juntamente
com as 02 (duas) testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde-MT 07 de Junho de 2019

Município de Lucas do Rio Verde
CONTRATANTE
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal

Testemunhas:

Brink Mobil Equipamentos
 Educacionais Ltda

CONTRATADA
Valdemar Abila
Sócio Proprietário

Nome:Cleusa Terezinha Marchezan de Marco 
CPF: 379.198.810-72 

Nome: Lindonesia Luiz de Andrade
CPF: 811.633.636-34 
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