
CONTRATO N. 030/2020

ADESÃO N. 002/2020

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 014/2019,
proveniente do Pregão Eletrônico Nº 014/2019 da
Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, para
aquisição  de  03  motocicletas  zero-quilômetro,
marca YAMAHA, para atender as necessidades da
Gestão  da  Saúde  do Município  de  Lucas  do  Rio
Verde-MT.

Pelo  presente  instrumento,  compareceram,  de  um lado,  o  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO
VERDE,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  situado  na  Av.  América  do  Sul,  2500-S,
Loteamento  Parque  dos  Buritis  Lucas  do  Rio  Verde  -  MT,  inscrito  no  CNPJ  sob  o
n.º24.772.246/0001-40,  neste ato representado pela  pela Secretaria de Administração Sra. Andressa
Luciana Frizzo,  brasileira,  casada, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde,  Estado de Mato
Grosso,  portador  do  RG  nº  4.071.142  SSP/SC  e  do  CPF  nº  008.199.849-06, doravante  designada
CONTRATANTE,  e  a  empresa  V. EPIFANIO DE SOUZA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.319.767/0001-39, com sede na Av. Deputado Hitler Sansão,
385 N, Setor 01 quadra C 02 lote 14, Modulo 01, na cidade de Juina, Estado do Mato Grosso, neste
ato representada pelo sócio proprietário  senhor,  VALDINEI EPIFANIO DE SOUZA,  brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua das Flores, 391 N, Modulo 04, na cidade de Juina, Estado do
Mato Grosso, portador da C.I. RG. nº 5614292-4 SSP/PR e CPF/MF n.º 795.240289-72, doravante
denominada  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato para  aquisição  de  03
motocicletas zero-quilômetro, marca YAMAHA, para atender as necessidades da Gestão
da  Saúde  do  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde-MT,  mediante  as  seguintes  cláusulas  e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto a aquisição de 03 motocicletas zero-quilômetro, marca
YAMAHA, para atender as necessidades da Gestão da Saúde do Município de Lucas do Rio
Verde-MT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Quant Unid Cod. TCE Cód. Descrição do produto Valor unitário Valor total

01 03 Un 166397-6 165855 MOTOCICLETA: MOTOR 4 TEMPOS,
ARREFECIDO  A  AR,  OHC,
MONOCILÍNDRICO, ACIONADO POR
CORRENTE,  2  VÁLVULAS,  CILINDRADA
NÃO  INFERIOR  A  149  CC;  DIÂMETRO  X
CURSO  57,30X57,84  MM;  TAXA  DE
COMPRESSÃO 9,5:1; SISTEMA DE PARTIDA
ELÉTRICA;  ALIMENTAÇÃO  INJEÇÃO
ELETRÔNICA PGM-  FI;  TIPO  DE  IGNIÇÃO
ELETRÔNICA;  POTENCIA  MÁXIMA

R$ 11.990,33 R$ 35.970,99
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GASOLINA:  14,2CV  E  8.500RPM/ETANOL
6.500RPM ETANOL (ÁLCOOL): 1,45KGF.M A
6.500RPM;  TRANSMISSÃO/DIMENSÃO:
CÂMBIO  5  VELOCIDADES;  SISTEMA  DE
TRANSMISSÃO  CORRENTE;  PNEU
DIANTEIRO  80/100-18;  PNEU  TRASEIRO
90/90-18M. MARCA YAMAHA

TOTAL R$ 35.970,99 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do equilíbrio
contratual.
2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais
como: tributos, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento
das obrigações decorrentes deste instrumento
2.3. O valor do presente contrato é de R$ 35.970,99 (trinta e cinco mil novecentos e setenta reais e
noventa e nove centavos).
2.4. Será emitida a Nota de Empenho, no valor de  R$ 35.970,99 (trinta e cinco mil novecentos e
setenta  reais  e  noventa  e  nove centavos). visando  dar  atendimento  às  despesas  decorrentes  da
execução deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
3.1.  A CONTRATADA deverá fornecer o objeto, conforme as necessidades do CONTRATANTE,
mediante apresentação de requisições devidamente preenchidas e autorizadas pelo Departamento de
Compras e Contratos.
3.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento do objeto feita sem a apresentação
de requisição devidamente preenchida.
3.3.  O prazo para  entrega  será  em até  60 (sessenta)  dias  úteis,  contados  do recebimento  da
requisição e nota de empenho, sendo que a CONTRATADA só poderá executar ou entregar após
recebimento da requisição autorizando.
3.4.  A  entrega  deverá  ser  feita  no  almoxarifado  municipal,  em  horário  de  expediente
compreendido das 07h:00min às 10h:00min e das 13h:00 às16h00min, na presença do fiscal de
contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à  CONTRATADA,  pelos fornecimentos dos
bens  de  valor registrado neste contrato de  acordo com a quantidade efetivamente entregue em até
30 ( trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

4.2.O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário, mediante apresentação do
documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes  documentos:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

b) Certidão Negativa de Débito para com o INSS:

c) Certidão Negativa de Débito para com o FGTS;
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d) Certidão Negativo de Débito poro com o Ministério do Trabalho;

e) Certidão Negativa de Débitos para com a União;

f) Certidão Negativa de Débito para com o Estado.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais
será  devolvido  à  CONTRATADA para  as  devidas  correções  passando  a  contar  novos   prazos
previstos  nesta Cláusula, a partir  da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1.  As despesas  decorrentes  do objeto deste  instrumento correrão à conta de recurso próprio da
Secretaria Municipal de Saúde
08.0.0.100.10.122.0801.2156.44.90.52.00.00.0100000000
08.0.0.100.10.122.0801.2156.44.90.52.00.00.0102000000
08.0.0.200.10.301.0803.2198.44.90.52.00.00.0146008000
08.0.0.200.10.301.0803.2198.44.90.52.00.00.0142008000
08.0.0.200.10.301.0803.2198.44.90.52.00.00.0147008000
08.0.0.200.10.302.0804.2119.44.90.52.00.00.0147017000
08.0.0.200.10.301.0803.2200.44.90.52.00.00.0100000000
08.0.0.200.10.301.0803.2200.44.90.52.00.00.0102000000
08.0.0.200.10.304.0802.2154.44.90.52.00.00.0146015000
08.0.0.200.10.304.0802.2152.44.90.52.00.00.0146015000

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
7.2.  Fornecer  à  CONTRATADA,  todas  as  informações  relacionadas  com  o  objeto  do  presente
contrato;
7.3.  Pagar à  CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento,  efetuando a retenção dos
tributos devidos, consoante a legislação vigente;
7.4. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste
instrumento,  anotando em registro próprio as  falhas  detectadas  e  comunicando as  ocorrências  de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
7.5.  Exigir  a  apresentação  de  notas  fiscais  com  as  requisições  fornecidas,  recibos,  atestados,
declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos,
o  atendimento  de  providências,  o  compromisso  de  qualidade,  etc,  bem  como  fornecer  à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam
essas comprovações.
7.6. Observar para que, durante a vigência da presente contrato, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações
assumidas

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.São obrigações da contratada:
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I - Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no  prazo
máximo 03(três) dias úteis, contados da solicitação formal.
II  -  Fornecer  os  objetos  em até  60 (sessenta)  dias úteis,  contados a  partir  da data  da Ordem de
Fornecimento.
III -  Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatados pelo
MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos equipamentos e ao cumprimento das demais obrigações
assumidas neste contrato.
IV - Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação
apresentado,  novos documentos que comprovem todos as condições de habilitação e qualificação
exigidos no contrato.
V - Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir do data da
assinatura do presente contrato.
VI - Até o encerramento das  obrigações,  a  CONTRATADA  fica obrigada a  aceitar  nas  mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre  o
valor  inicial atualizado do Contrato. Nas supressões,   esse  limite   poderá  ser  excedido,  desde  que
resulte de acordo celebrado em ter o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII -  Ressarcir  os  eventuais  prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos  participantes e/ou a
terceiros,  provocados  por  ineficiência  ou  irregularidades  cometidos  na  execução  das  obrigações
assumidos no presente contrato.
VIII - Responsabilizar-se por todos as despesas diretos ou indiretas, tais como: salários,  transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,   indenizações e quaisquer
outros  que  forem  devidos  aos  seus  empregados,  ficando,  ainda,  o  MUNICÍPIO  e  os  Órgãos
Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidaria ou subsidiaria. 
IX. Pagar, pontualmente. os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base no presente contrato,
exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por
tal pagamento.
X. Manter o prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado da data do entrega definitiva /parcial dos
equipamentos.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor do
CONTRATANTE, devendo este:
9.1.1.  Promover  a  avaliação  e  fiscalização  dos  objetos,  solicitando  à  CONTRATADA e  seus
prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
9.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;
9.1.3.  Solicitar  ao  Prefeito  Municipal,  as  providências  que  ultrapassarem  a  sua  competência,
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.
9.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
10.1. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento , de
forma provisória, imediatamente após efetuada o fornecimento, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com a especificação exigida.
10.2. A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, poderá, quando do recebimento do objeto,
efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do mesmo, observadas as
especificações constantes deste contrato.
10.3. O objeto deste Pregão deverá ser entregue intacta, sendo REJEITADOS produtos violados ou
com quaisquer avarias que comprometam a integridade dos mesmos.
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10.4. Em caso de dúvidas quanto à qualidade do produto ofertado, os ensaios, testes e demais provas
exigidos  por  normas  técnicas  oficiais  correrão  por  conta  do  licitante/contratado,  cabendo  à
Administração escolher os testes que serão realizados e a instituição que as promoverá, nos termos
dos arts. 43, § 3º, c/c. 75 da Lei n. 8.666/93.
10.5. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa, independente da sua natureza,
decorrente da entrega e / ou substituição do produto quando este não corresponder com item licitado.
10.6. Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a licitante será 
notificada para saná-lo, no prazo máximo de 10 dias, ficando, nesse período, interrompida a contagem
do prazo para recebimento definitivo.
10.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo
legal a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o
MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou  até  que  seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
11.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da
aplicação de multas:
I  -  Descumprimento  das  obrigações  assumidas,  desde  que  não  acarretem  prejuízos  para  o
MUNICÍPIO;
II - Execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação,  desde que a sua gravidade não
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III  -  Pequenas ocorrências que possam acarretar  transtornos no desenvolvimento dos  serviços  do
MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;
11.3.  Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso
em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II do item  11.1. poderá o MUNICÍPIO optar pela
rescisão desta.
Parágrafo  Primeiro:  As  multas  a  que  se  refere  o inciso  II  do  item  11.1.  não  impede  que  o
MUNICÍPIO rescinda  unilateralmente,  o  Contrato  ou  cancele  e,  ainda  aplique  as  outras  sanções
previstas do item 11.1. em seus incisos I. III e IV, facultada o devido processo legal. a ampla defesa e
o contraditório da PROMITENTE.
11.4.  As  multas  aplicadas  serão  descontadas  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo
MUNICÍPIO;
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente,
caberá  à  CONTRATADA efetuar  o  pagamento da multa,  no prazo máximo de 05  (cinco)  dias
corridos, contado da data da  comunicação de confirmação da  sanção;
Parágrafo Segundo: Não  se realizando o pagamento nos termos  acima definidos, o MUNICÍPIO
poderá se houver,  valer-se do valor dado em garantia e,  não sendo este suficiente,  for-se-á a sua
cobrança judicialmente.
11.5. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em  prejuízo do
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MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos  ou  reincidência de   faltas  que acarretem
prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista neste item é de competência do ÓRGÃO   GERENCIADOR
e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e
contraditória, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da abertura de  vista,  podendo a
reabilitação ser requerida após   2  (dois)  anos  de  sua aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E EXTINÇÃO
12.1.  O  inadimplemento  das  condições  estabelecidas  neste  instrumento  por  parte  da
CONTRATADA,  assegurará  ao  CONTRATANTE o  direito  de  dá-lo  por  rescindido,  mediante
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
12.2.  Caberá  rescisão  administrativa,  independentemente  de  qualquer  processo  judicial  ou  extra
judicial, quando:
12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização
deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da  CONTRATADA, referente ao descumprimento
das obrigações ajustadas;
12.2.2. Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de
todas as outras sanções previstas;
12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na prestação dos serviços;
12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.
12.3.  Pode ocorrer  rescisão  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo no  processo
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência
seja devidamente justificada.
12.4.  A rescisão  amigável  será  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  da  autoridade
competente.
12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.
12.6.  Será  considerado  extinto  o  presente  instrumento  contratual,  sempre  que  ocorrer  uma  das
condições dispostas abaixo:
12.6.1. Advento do termo contratual;
12.6.2. Rescisão;
12.6.3. Anulação;
12.6.4. Falência ou extinção da empresa;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato
e abaixo elencados:
13.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos
termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE
14.1.O contrato poderá sofre alterações nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador deste contrato promover as negociações junto aos fornecedores registrados.
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Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados por motivo superveniente tornar-se superior ao
preço praticado no mercado Órgão Gerenciador deverá:
I  -  Convocar  o fornecedor  registrado para negociação de redução de preços e  sua adequação ao
praticado no mercado;
II - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e
III - Convocar, pela ordem de classificação do edital os demais fornecedores que não tiveram seus
preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo  Terceiro: Quando  o  valor  de  mercado  tornar-se  superior  ao  preço  registrado  e  o
fornecedor,  mediante  comunicação e  comprovação  formal,  não  puder  cumprir  o  compromisso,  o
Órgão Gerenciador da Ata poderá:
I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas
neste contrato e no Edital do Pregão Eletrônico. confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados:
II  -  Para  o  disposto  no  subitem  anterior,  a  comunicação  deverá  ser  feita  antes  do  pedido  de
fornecimento dos materiais:
III  -  Convocar,  pela  ordem  de  classificação  do  edital,  os  demais  fornecedores  visando  igual
oportunidade de negociação;
Parágrafo  Quarto: O  MUNICÍPIO  revogará  o  Contrato  sempre  que  não  houver  êxito  nas
negociações, na forma da legislação vigente.
14.2. O Contrato dos fornecedores será cancelado quando: 
I - Houver interesse público. devidamente fundamentado;
II- O fornecedor descumprir as condições do contrato:
III -  O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita
pelo MUNICÍPIO:
IV - Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor:
V - O fornecedor não aceitar  reduzir  o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao
praticados no mercado;
VI  -  Por  iniciativa  do próprio  fornecedor,  quando mediante  solicitação  por  escrito,  comprovar  a
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à este
contrato, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
14.3. O preço do presente contrato serão irreajustáveis durante a validade deste contrato;
Parágrafo  Único:  Nas  hipóteses  previstas  no  Art.  65,  inciso  II.  alínea  "d",  da  Lei  8.666/93,  o
MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação
fundamentada e aceita.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
15.1. A CONTRATADA deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida
a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas
para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE
16.1. Caberá ao  CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus
eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas - TCE/MT.
16.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por
conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
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17.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da
execução do contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

  
Lucas do Rio Verde – MT, 04 de fevereiro de 2020

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO
VERDE

CONTRATANTE
Andressa Luciana Frizzo

Secretária Municipal de Administração

 V. EPIFANIO DE SOUZA
CONTRATADA

Valdinei Epifanio de Souza
Sócio-Proprietário

Testemunhas:

Nome: Rafael Bespalez
CPF: 025.188.049-43 

Nome: Diego Araújo Carrijo
CPF: 031.267.281-03 
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