
CONTRATO Nº 182/2019

Adesão À Ata De Registro De Preços
N.  32/2018,  Proveniente  do  Pregão
Eletrônico N. 23/2018, Processo N. E-
27/042/35/2018,  para  Aquisição  de
Ambulância-Ase,  Zero-Quilômetro,
Marca Renault, Uti Suporte Avançado
para  atender  as  Necessidades  da
Central  de  Gestão  da  Saúde,  do
Município de Lucas Do Rio Verde-MT.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – ESTADO DE MATO GROSSO ,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. América do Sul, Nº 2.500-S,
Bairro Parque dos Buritis, na Cidade de Lucas do Rio Verde-MT, inscrito no CNPJ/MF
sob  o  no  24.772.246/0001-40,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Sr  Flori  Luiz
Binotti, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde,
Estado  de  Mato  Grosso,  portador  do  RG  n.  702.434.3373-SSP/RS  e  do  CPF  n.
383.827.090-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA situada  na  Rua
Duque de Caxias nº 450, sala 301, Nº. Bairro Centro, Cidade Uberlândia - MG e inscrita
no  CNPJ/MF  sob  o  nº  08.206.867/0001-00,  daqui  por  diante  denominada
CONTRATADA,  representada  neste  ato  pela  Sra.  LOURINICE  BARBOSA  DE
OLIVEIRA, cédula de identidade nº 3.709.300, residente e domiciliada na  Rua Das
Acácias, Nº. 444, Bairro Cidade Jardim, Cidade Uberlândia - MG, resolvem celebrar o
presente Contrato de aquisição de um veículo Ambulância (ASE) zero-quilometro,
com fundamento no processo administrativo nº. E-27/042/103/2017, que se regerá
pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, Lei Estadual nº 287,
de 04 de dezembro de  1.979 e Decretos  nº  3.149/80 e  21.081/94 e  do instrumento
convocatório,  aplicando-se  a  este  contrato  suas  disposições  irrestrita  e
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Aquisição de 1 (um) veículo tipo Ambulância (ASE),
conforme Especificação Técnica (Anexo - 01) e a Proposta-Detalhe (Anexo – 6) do
Edital de Pregão Presencial n° 023/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro-CBMERJ

ITEM QTD UN COMPLEMENTO VALOR UN. VALOR TOTAL

1 1 UN VEÍCULO  AMBULÂNCIA;  MOTOR  115  CV;
CLASSIFICAÇÃO:  UTI  SUPORTE  AVANÇADO;  COR
BRANCA;  4  PORTAS,  SENDO  DUAS  LATERAIS
DIANTEIRAS,  1  LATERAL CORREDIÇA  E 1  TRASEIRA
EM  DUAS  FOLHAS;  COMBUSTÍVEL  DIESEL;  TRAÇÃO

R$ 225.000,00 R$ 225.000,00



4X2;  MACAS  EM  ALUMÍNIO,  CADEIRA  DE  RODAS;
SISTEMA  DE  OXIGÊNIO;  SUPORTE  DE  ALUMÍNIO;
ARMÁRIO  PARA  MEDICAMENTOS  OPCIONAIS;  AR
CONDICIONADO;  DIREÇÃO  HIDRÁULICA;
TRANSMISSÃO MANUAL

MARCA: RENAULT MASTER FURGÃO  COR BRANCA

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  6  (seis)  meses,  contados  a  partir  de  sua
publicação no TCE-MT.
PARÁGRAFO ÚNICO:  O prazo de entrega deverá ser de no máximo 120 (cento e
vinte) dias, a contar da retirada da Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a)  realizar  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA,  nas  condições  estabelecidas
neste contrato;
b)  fornecer  à  CONTRATADA  documentos,  informações  e  demais  elementos  que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) nomear responsável para fiscalizar e atestar os serviços;
d)  comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente,  qualquer  fato  ou  observação
irregular;

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto, na quantidade, qualidade, prazo e local especificado;
b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento, todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
c) substituir, às expensas, no todo ou em parte, o OBJETO em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções;
d)  entregar  o  objeto  conforme  o  especificado  na  Proposta  Detalhe  e  Termo  de
Referência;
e) executar e obedecer todas as condições especificadas no Edital, Proposta Detalhe, e
Especificação Técnica;
g)  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  garantia  integral  do  chassi  e  equipamentos
acessórios (baú, sirene,  iluminação,  etc) por 02 (dois)  anos,  a partir  do recebimento
definitivo devendo ser prestada por pessoa jurídica sediada na Região de Município de
Lucas do Rio Verde-MT,
h) A  CONTRATADA deverá possuir material sobressalente para substituição, de tal
forma  que  a  Assistência  Técnica  seja  realizada  em  no  máximo  48  horas  após  o



acionamento, que poderá ser feito através de email, telefone, ou qualquer outro meio
hábil;
i) A CONTRATADA se compromete que do total de ambulâncias adquiridas 01 (uma)
deverá ser projetadas para o transporte de pacientes, seguindo os parâmetros constantes
no Termo de Referência.
j) Fornecer manual de operação e manutenção preventiva em língua portuguesa, tanto
do chassi quanto da adaptação.
k) A garantia de funcionamento será de pelo menos 02 (dois) anos, contados a partir do
recebimento definitivo de cada viatura, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecido pelo fabricante. Deverão ser observados os demais termos atinentes
a  garantia  das  viaturas,  seus  componentes  e  execução  dos  serviços,  conforme
predisposto no Termo de Referência.
l) comprometer-se a entregar o veículo zero quilômetro e o 1º licenciamento em nome
do Município de Lucas do Rio Verde, estando todos os custos necessários para tal a
cargo da Contratada. No ato da entrega a viatura deverá estar licenciada, emplacada e
com o tanque cheio (abastecidas com Diesel S10).
m) cumprir todas as obrigações estipuladas na Especificação Técnica.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  com  a  execução  do  presente  contrato  correrão  à  conta  das  seguintes
dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim classificados:
Secretaria Municipal de Saúde
08.002.0.0.10.302.0804.2144.4.4.90.52.00.00.0102000000 
08.002.0.0.10.302.0804.2144.4.4.90.52.00.00.0192032000

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de  R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil
reais).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos
termos  do  instrumento  convocatório  e  da  legislação  vigente,  respondendo  o
inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada
por comissão constituída designada pelo ordenador de despesas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O representante do  CONTRATANTE, sob pena de ser
responsabilizado  administrativamente,  anotará  em  registro  próprio  as  ocorrências
relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à
autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.



PARÁGRAFO TERCEIRO:  A  CONTRATADA  declara,  antecipadamente,  aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados
pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários
ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO QUARTO: A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto
do contrato  não excluem ou atenua a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  nem a
exime de manter fiscalização própria.
PARÁGRAFO QUINTO –  A instituição e a atuação da fiscalização não exclui  ou
atenua a responsabilidade da  CONTRATADA,  nem a exime de manter  fiscalização
própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A  CONTRATADA  é  responsável  por  danos  causados  ao  CONTRATANTE  ou  a
terceiros, decorrentes  de  culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluída  ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento
da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas,
inclusive  decorrentes  de  acordos,  dissídios  e  convenções  coletivas,  previdenciários,
fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer  tempo,  exigir  a  comprovação  do  cumprimento  de  tais  encargos,  como
condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 225.000,00
(duzentos e vinte e cinco mil reais), em parcela única, sendo efetuado após conferência
e  aprovação  do  recebimento  definitivo  do  objeto  deste  contrato  e  comprovada  a
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas
à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  –  Para  fazer  jus  ao  pagamento,  a  CONTRATADA
deverá apresentar com a nota fiscal, os seguintes documentos:

•  Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida
pela  Fazenda  Federal,  e  a  Divida  Ativa  da  União,  fornecida  pela  Procuradoria  da
Fazenda Nacional;

•  Certidão  de  Regularidade  com  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS);
• .Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

• A  validade  das  certidões  deverá  ser  correspondente  a  programação  de
pagamento, devendo o contratado ficar responsável pela conferência de tal validade.



•  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária.
• A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA
para retificação e reapresentação.

•  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária.

• A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA
para retificação e reapresentação.

• Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o
CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária.
PARÁGRAFO  SEGUNDO:  A  CONTRATADA  deverá  encaminhar  a  nota  fiscal
juntamente  com o veículo  a ser  entregue no Almoxarifado Central  da Prefeitura  de
Lucas do Rio Verde-MT.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do atesto de
conformidade da nota fiscal.
PARÁGRAFO QUARTO:  Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação
com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).
PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota
fiscal  por  culpa  da  CONTRATADA,  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  ficará  suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.
PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de
atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata
die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante
desconto de 0,5% ao mês pro rata die.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA
A    CONTRATADA    deverá apresentar à    CONTRATANTE  , no prazo máximo de 15  
(quinze)  dias,  contado  da  data  da  assinatura  deste  instrumento,  comprovante  de
prestação de garantia  da ordem de 3 % (três por cento) do valor do contrato,  a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser
restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A  garantia  prestada  não  poderá  se  vincular  a  outras
contratações, salvo após sua liberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 15
(quinze) dias, para que seja mantido o percentual de 3% (três por cento) do valor  do
Contrato.



PARÁGRAFO  TERCEIRO: Nos  casos  em  que  valores  de  multa  venham  a  ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
PARÁGRAFO  QUARTO:  –  O  levantamento  da  garantia  contratual  por  parte  da
CONTRATADA,  respeitadas  as  disposições  legais,  dependerá  de  requerimento  da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
força de circunstância superveniente,  nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº
8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e
condições,  nos  termos  dos  artigos  77  e  80  da  Lei  n.º  8.666/93,  sem  que  caiba  à
CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente
motivados  nos  autos  do  processo  administrativo,  assegurado  a  CONTRATADA  o
direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO  SEGUNDO:  A  declaração  de  rescisão  deste  contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a
partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais
sanções cabíveis,  o  Município poderá: a) reter,  a título de compensação, os créditos
devidos  à  contratada  e  cobrar  as  importâncias  por  ela  recebidas  indevidamente;  b)
cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado
do objeto contratual não executado e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo
for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução
ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo
da  responsabilidade  civil  ou  criminal  que  couber,  às  seguintes  penalidades,  que
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:
a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.



PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sanção administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza
e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A imposição das penalidades é de competência exclusiva
do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo
descrita:
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do  caput, serão impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº
3.149/80;
b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração  Pública,  prevista  no Decreto Municipal  de Lucas  do Rio Verde n.
4.236 de 2019.
c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva da
Autoridade Municipal.
PARÁGRAFO QUARTO: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:
a)  corresponderá  ao  valor  de  até  5% (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  do  Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não
executadas;
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por
perdas e danos das infrações cometidas;
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se o que preceitua Decreto Municipal de Lucas do
Rio Verde n. 4.236 de 2019.
PARÁGRAFO  QUINTO:  A  suspensão  temporária  da  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso,
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.
PARÁGRAFO SEXTO: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o
contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
PARÁGRAFO  SÉTIMO:  A  reabilitação  referida  pelo  parágrafo  sexto  poderá  ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
PARÁGRAFO  OITAVO:  O  atraso  injustificado  no  cumprimento  das  obrigações
contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia
útil  que exceder  o prazo estipulado,  a incidir  sobre o valor  do contrato,  da nota de
empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem



prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou
da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do  caput, e no
parágrafo  oitavo,  aplicadas  cumulativamente  ou  de  forma  independente,  forem
superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela
sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO  DÉCIMO  -  A  aplicação  de  sanção  não  exclui  a  possibilidade  de
rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO  DÉCIMO  PRIMEIRO  –  A  aplicação  de  qualquer  sanção  será
antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Ao interessado será garantido o contraditório
e a defesa prévia.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A intimação do interessado deverá indicar o
prazo e o local para a apresentação da defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO –  A defesa prévia do interessado será exercida
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas
alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.
PARÁGRAFO  DÉCIMO  QUINTO  –  Será  emitida  decisão  conclusiva  sobre  a
aplicação ou não da sanção,  pela  autoridade  competente,  devendo ser apresentada  a
devida  motivação,  com  a  demonstração  dos  fatos  e  dos  respectivos  fundamentos
jurídicos.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO –  Os licitantes, adjudicatários e contratantes que
forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação
e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal
ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Lucas do
Rio Verde-MT, enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.
PARÁGRAFO  DÉCIMO  SÉTIMO  -As  penalidades  serão  registradas  pelo
CONTRATANTE no Órgão Competente.
PARÁGRAFO  DÉCIMO  OITAVO  -  Após  o  registro  mencionado  no  parágrafo
acima,  deverá  ser  remetido  para  publicação  em Jornal  Oficial,  o  extrato  do  ato  de
aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do  caput, de modo a possibilitar a
formalização  da  extensão  dos  seus  efeitos  para  todos  os  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública do Estado do Mato Grosso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias  decorrentes  de quaisquer  penalidades  impostas  à  CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado,
quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em



face da  CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados
judicialmente.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em
parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte
da CONTRATADA,  a  impossibilidade,  perante  o  CONTRATANTE,  de  opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção
unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78,
XIV, da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A  CONTRATADA  se  obriga  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO
CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte)
dias, no Diário Oficial do Estado do Mato de Grosso, correndo os encargos por conta da
CONTRATANTE,  devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento,  cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua
assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO  –  O extrato  da  publicação  deve  conter  a  identificação  do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato
e nº. do processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro de Lucas do Rio Verde -MT, para dirimir qualquer litígio decorrente
do presente  contrato  que não possa ser  resolvido por  meio  amigável,  com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem assim de acordo em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor,
depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Flori Luiz Binotti

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E EQUIPAMENTOS LTDA

Lourinice Barbosa de Oliveira
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Rafael Bespalez
CPF: 025.188.049-43 

Nome:Diego Araujo Carrijo 
CPF:031.267.281-03 


