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1.2. Olscrtminacao do objeto: 

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente contrato, a AQUISIC.AO COM INSTALACAO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MATERIAL PERMANENTE - para atender an~ 

sede da MT Parcerias S/A MT PAR, nos termos do procedimento licitat6rio n° 392318/2017. ~ 

CONTRATADA: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT6RIO LTDA, 
pessoa jurldica de direito privado, inscrita no CNPJ 05.870.717/0001-08, com sede na Rua 

Joaquim Murtinho, n° 1.140, Bairro: Centro Sul, CEP 78.020-200, Cuiaba/Mf', neste ato 
representada por QUESIA DOURADO SILVA, brasileira, residente e domiciliada nesta capital, 

portadora da carteira de identidade RG n° 1363230-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 
708.896.941-68, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 392318/2017, 
onde resolvem celebrar o presente Contrato, que sera regido pela Lein°. 8666, de 21/06/1993 
e suas alteracoes posteriores e, no que couber, a Lei n° 10.520, de 17/07/2002, a Lei n° 
8.078/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), assim como, supletivamente, pelos principios 

da teoria geral dos contratos, pelas dlsposicoes de direito privado e pelas clausulas e condicoes 

a seguir delineadas: 

CONTRATANTE: A MT PARCERIAS S.A-MT PAR, pessoajuridica de direito privado, inscrita 
no CNPJ 17.816.442.0001/03, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n° 
2.368, sala 304, Bairro Bosque da Saude, Cuiaba-Mf', neste ato representado pela sua Diretora 
Presidente, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN, brasileira, portadora da carteira 
de identidade 10215611, inscrita no CPF sob on° 782.472.761-00, residente e domiciliada na 
Avenida Republica do Ubano n° 2.205, casa 19, Senhor dos Passos, CEP 78.048-135, 
Cuiaba/Ml', com competencia estabelecida no art. 17, inciso VII, do Estatuto Social da MT 
Parcerias S.A. 

TERMO DE CONTRA TO DE AQUISICAO E INSTALACAO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A MT PARCERIAS S/A MT PAR E A EMPRESA 
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT6RIO 
LTDA. 

CONTRATO N° 014/2017 
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R$ 21.446,01 
R$ 

2.382,89 

R$ 3.077,69 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS. 

ClAUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DA SUJEl<;AO AS NORMAS LEGAIS E 
CONTRATUAIS 

2.1. A legisla9ao apiicavel a este Contrato sera a Lei n° 8.666/93 e o Decreto Estadual n° 
840/2017, atualizadas, demais dlsposlcoes aplicaveis a t.lcitacao e Contratos 
bem coma as Clausulas deste instrumento. 

Valor total Valor 
unltarto 

UN 

Unid Quant. 

Total R$ R$ 24.523, 70 

R$ 
3.077,69 

01 

09 

UN 

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS. 
Tensao 220V. Especiflcacoes: Capacidade 
de Refriqeracao 24.000 BTU/h; Cicio: Frio; 
Cor: Branco; principais funcoes: Display e 
temperatura digital; Controle remoto com 
display e cristal lfquido; Timer digital 24 
horas; Funcao Swing; Sistema R410; 
Entrada superior de ar; com sistema de 
filtragem do ar com capacidade de 
etirninacao das impurezas do ar de no 
mfnimo 80%; Compressor rotative; HI 
WALL; Classificacao de consume selo 
PROCEL "A"; Garantia de no mfnimo 1 
(um) ano. lnclui lnstalacao 

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. 
T ensao 220V. Especiticacoes: Capacidade 
de Refrigerac;ao 18.000 BTU/h; Cicio: Frio; 
Car: Branco; principais funcoes: Display e 
temperatura digital; Controle remoto com 
display e cristal lfquido; Timer digital 24 
horas; Funcao Swing; Sistema R410; 
Entrada superior de ar; com sistema de 
filtragem do ar com capacidade de 
ellrnlnacao das impurezas do ar de no 
minima 80%; Compressor rotativo; HI 
WALL; Classiftcacao de consumo selo 
PROCEL "A"; Garantia de no minima 1 
(um) ano. lnclui lnstalacao. 

Descricao 
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sua rejelcao, podera devolve-la para as devidas correcoes, com as informacoes que motivara 

J 

CLAUSULA SETIMA- DO PAGAMENTO 

7 .1. 0 pagamento referente ao objeto contratato sera efetuado mediante ordem bancarla 

indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agencia, localidade 

e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o credito, o qual ocorrera em ate 30 
(trinta) dias a contar da data do atesto/aceitaao da Fatura/Nota fiscal; ap6s a devida conferencla 

pelo Fiscal do Contrato; 

7.1.1. Junto as Notas Fiscais a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certidao 

Negativa de Oebito dos Tributos Federals, Estaduais e Municipais, Certldao Negativa de 

Oebitos Trabalhistas, Certidao Negativa de Deblto do FGTS e INSS, sem os quais fica 

impossibilitada a efettvacao da liquidacao do pagamento; 

7.1.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratada, a seu criterlo, 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRA TO 

6.1. 0 valor do presente contrato e de R$ 24.523,70 (Vinte e quatro mil. Quinhentos e vinte 

e tres reals e setenta centavos), conforme a proposta comercial apresentada pela contratada. 

CLAUSULA QUINTA-DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 

5.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto deste instrumento, correrao pela seguinte 

dotacao orcamentaria: 

Unidade Gestora: 20501 
Fonte: 100 
Projeto atividade: 2007 
5.2. Consta as fls. 177, do Processo Administrativo n° 392318/2017, manrtestacao da 

Coordenadoria de Orcarnento, Financeiro e Contabilidade, informando da disponibilidade 

orcarnentaria suficiente para acobertar a despesa. 

CLAUSULA QUART A - DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIG~NCIA 

4.1.0 prazo de entrega sera de 30 (dias) dias, contados do recebimento da ordem de 

fornecimento e nota de empenho e o Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses. 

3.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua trasncncao, a proposta da 

CONTRATATA, 0 Termo de Referenda, e demais elementos constantes nos autos. 

P/\HC! Rl:\S QlWI R/\NSH>RM,\"'1 
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CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAC0ES DA CONTRATADA EDA CONTRATANTE 
8.1. Alem das obriqacoes complementares estabelecidas na Ata de Registro de Preco 

n° 03/2017 e no Termo de Reterencia n.0 026/2017, o Contratado obriga-se a: 
8.1.1. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento e execucao 

em conformidade com as especificacoes constantes do Termo de Referencia, e de acordo 
com as condicoes propostas e consignadas no presente instrumento; 

8.1.2. Corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto quando nao atender as 

especficacoes exigidas no Termo de Referencia e seus anexos; 

8.1.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade pela imperfeicao do objeto entregue; 
8.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de ornlssoes ou erros na elaboracao 

da estimativa de custos; 

contando-se o prazo estabelecido no subitem 7.1 a partir da data de seua reapresentacao, ou 

aceita-Ia com a glosa da parte que considerar indevida; 

7.1.3. Na hipotese de devolucao, a Nota Fiscal sera considerada como nao apresentada, para 

fins de atendimento das condicoes contratuais; 

7 .2. Se por motivo nao imputavel a Contratada o pagamento nao ocorrer dentro do prazo 

previsto, irucldlra sobre o valor da mesma atualtzacao financeira dos valores a serem pagos, 
desde que a data final do perlodo de adimplemento ate a data do efetivo pagamento; 

7 .3. Para contagem da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, considerar-se- 
a a data em que a nota fiscal for protocolada na MT Parcerias S/A; 

7.4. 0 pagamento nao isenta a empresa fornecedora das responsabilidades vinculadas ao 

fornecimento do material, especialmente quanto as relacionadas a sua qualidade e garantia; 

7 .5. Caso haja aplicacao de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crsdlto 

existente na MT Parcerias S.A. em favor da Contratada, se esse valor for superior ao crsdlto 

eventualmente existente, a dlterenca ssra cobrada administrativamente ou judicialmente, se 

necessario. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, 

ser-lhe-a concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados de sua lntirnacao, para efetuar o 

pagamento. Ap6s esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao 

encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrito na divida ativa do Estado, podendo, 

ainda a Adrnlnistracao proceder a cobranca judicial do valor devido 
7.6. O pagamento da fatura nao sera considerado como aceitacao definitiva do objeto 

contratado e nao lsentara a Contratada das responsasilidades contratuais quaisquer que sejam; 

Pi\R< !•RIAS Ql,l:JR/\NSfOR!\1.\r',1 
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contrato, em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorrecoes, prejufzos resultantes de sua 
execucao ou lnexecucao, salvo quando o defeito for, comprovadamente, rovocado pela 

Adrninistracao: ~ 

8.1.5. Acatar a flscalizacac do servico contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que 

devera ter suas sollcltacoes atendidas imediatamente; 
8.1.6. Permitir e oferecer condlcoes para a mais ampla e completa fiscalizacao durante a 

vigencia do contrato, fornecendo lnforrnacoes, propiciando o acesso a documentacao 
pertinente e atendendo as observacoes e exigencias do setor responsavel pela flscaltzacao: 

8.1. 7. Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para 

atender as requlsicoes: 
8.1.8. Manter, durante a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obriqacoes por ele 

assumidas, todas as condicoes de habilita9ao e qualiflcacao exigidas na tlcitacao: 

8.1.9. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrencta do objeto deste Contrato, bem como as contribuicoes devidas a Previdencla Social, 
encargos trabalhistas, prernios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras 
despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado; 

8.1.10. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acresctmos ou supressoes que se 
fizerem necessaries em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato; 
8.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de omissoes ou erros na 
elaboracao de estimatlva de custos e que redundem em aumento de despesas para a 
CONTRATANTE; 
8.1.12. Retirar a Nota de Empenho da despesa correspondente aos fornecimentos realizados; 
8.1.13. Fornecer o objeto quando requisitado pelo setor competente, observando o preco 
unitarlo, o prazo, o local de entrega, a quantidade e as demais condicoes fixadas neste 
instrumento e na ordem de fornecimento; 

8.1.14. Nao transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 

subcontratar, qualquer das prestacoes e services a que esta obrigada por torca do presente 

Contrato, sem previo assentimento escrito da CONTRATANTE; 

8.1.15. Assumir a responsabilidade e o onus pelo recolhimento de todos os impostos. taxas, 

tarifas, contribuicoes ou emolumentos federais e municipais, que incidam ou venham a incidir 

sobre os services objeto deste contrato e apresentar os respectivos comprovantes 
quando solicitados pela CONTRATANTE; 

8.1.16. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas. no todo ou em parte, o objeto deste 

P,\R( l:Rt\S QIWI RA\SWRM \\I 
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8.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa fornecedora, 
ap6s a aquisicao do objeto requisitado; 

8.2.2. Assegurar-se da boa execucao do fornecimento e/ou service contratado; 

8.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento do contrato; 

8.2.4. Fiscalizar o contrato por meio de servidor formalmente designado pela MT Parcerias 
S.A MT PAR; 

8.2.5. Acompanhar a execucao do fornecimento e dos servlcos, podendo intervir para fins de 
ajustes ou suspensao da entrega; 

8.2.6. Prestar as lntormacoas e os esclarecimentos que venham a serem solicitados 
pela Contratada; 

8.2.7. Exercer a fiscalizacao dos services, par tntermedio de servidor formalmente designado, 

que sera responsavel pela gestao do contrato, o qual docurnentara as ocorrencias havidas e 
propondo as adequacoes necessanas ao born andamento dos servicos: fiscalizara o 
cumprimento das obriqacoes assumidas pela Contratada, inclusive quanto a continuidade da 
prestacao dos services ou fornecimento de produtos, que, ressalvados os casos de forca maior, 
justificados e aceitos pela Contratante, nao deve ser interrompida; 
8.2.8. Atestar a nota fiscal, somente sea empresa demonstrar a manutencao da regularidade 
fiscal por meio das certid6es de regularidade, remetendo-a ao Setor competente pela 
autorizacao do pagamento; 
8.2.9. Efetuar os pagamentos devidos e emitir pareceres quando neces ari 

8.1.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros, por acao ou ornissao na prestacao de services pela CONTRATADA ou por quern em 

seu nome agir, inclusive por acidentes que causem invalidez permanente ou ternporaria, morte, 

perda ou destruicoes isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamacoes civeis, 
criminais ou trabalhistas que possam surgir; 

8.1.18. 0 valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados em bens de propriedade 
da CONTRATANTE, sera debitado de acordo com o preco de mercado, no primeiro pagamento 

a que a empresa fazer jus au, em funcao do montante ou interesse administrative, recolhimento 
por dep6sito a favor da CONTRATANTE; 

8.1.19 A Contratada devera atender prontamente a Contratante em caso de necessidade de 
acionamento da Garantia e de Asslstencla Tecnica. 

8.2. Alern das obriqacoes resultantes da observancia da Lei n° 8.666/93, sao obriqacoes da 
CONTRATANTE: 

PARC I.RIAS QlJ(· l R '\NSH>R~l \M 
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CLAUSULA NONA- DAS SAN~OES ADMINISTRATIVAS 
9.1 0 nae cumprimento com as obriqacoes, inclusive quanto a garantia e/ou assistencia tecnlca, 

dispostas neste edital - impedimento de licitar com o Estado pelo prazo de ate 01 (um) ano. 

9.2 A nao execucao do objeto - impedimento de licitar com o Estado pelo prazo rnmirno de 01 
(um) ano e maxirno de 05 (cinco) anos 
9.3. Comportar-se de modo inidoneo - lmpedimento de licitar com o Estado pelo prazo de ate 

03 (tres) anos. 
9.3.1. lncorrera nesta penalidade o licitante que: 
9.3.1.1. Praticarem os atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 
8.666/93. 
9.4. Fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal - lmpedimento de licitar com a Estado pelo 

prazo de ate 05 (cinco) anos. 
9.5. Nao assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de precos - lmpedimento de 
licitar com a Estado pelo prazo de ate 90 (noventa) dias. 
9.6. Pelo atraso, erro de execucao, execucao imperfeita, inexecucao total ou parcial das 
obriqacoes, ou o descumprimento de qualquer clausula ou condlcao contida neste contrato, a 

MT Parcerias SIA MT PAR podera, garantida previa defesa, aplicar ou propor ao fornecedor, 
conforme o caso, as seguintes sancoes: 
9.6.1. I - Advertencia: 
9.6.2. II - Multa na forma estabelecida abaixo: 

9.6.2.1. Recusa em assinar o Contrato: 2% (dois por cento) do valor estimado do contrato. 
9.6.2.2. Atraso na assinatura do Contrato: 0,4% (zero virgula quatro por cento) por dia, 

ate o limite de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor estimado da Contrato. 

9.6.2.3. Nao execucao do objeto: 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de 
Fornecimento. 

9.6.2.4 Atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) por dia, ate o limite de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor global da Nota de Empenho; 

9.6.2.5 lnadimplemento total ou parcial: 15% (quinze par cento) incidente sobre o valor 

total da Nota de Empenho (total) ou do valor remanescente da contratacao (parcial); 
9.6.2.6 Recusa injustificada em aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento dentro do 

prazo estabelecido, sem prejuizo de indenizar a T PAR em perda e nos: 20% (vinte 

por cento) do valor global da proposta; 

8.2.1 O Notificar a empresa dos problemas tecnlcos, caso necessarlo. 

P v« I RI\-.; ot.r JR \N')f-0R\·1AM 
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9.6.2.7 Descumprimento de qualquer outra condtcao ajustada: 2% (dais par cento) 
incidente sabre o valor total da Nata de Empenho. 

9.6.3. 111-Suspensao temporarla de particlpacao em licitacao e impedimenta de contratar 

com a Adrmnlstracao, com o consequente descredenciamento no SICAF, per um prazo 
nao superior a 2 (dois) anos; 

9.6.4. IV - Declaracao de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administracao Publics 

enquanto perdurarem cs motivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante 
a pr6pria Autoridade que aplicou a penalidade. 

9.6.5. V - Impedimenta de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou 
Municf pios, conforme o art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

9.7. No caso de nao recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias uteis a contar da 

data da lnnmacao para o pagamento, a importancla ssra descontada automatlcamente dos 

pagamentos devidos pela Adrnlntstracao, cu em nao havendo creditos da contratada, 
encaminhada para a lnscricao na dfvida ativa. 

9.8. As penalidades previstas nos incises I, Ill, IV e V do item 9.6 poderao ser aplicadas 

juntamente com a prevista no inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do fornecedor, 

com regular processo administrative, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificacao. 

9.9. A aplicacao da sancao prevista no inciso Ill do item 9.6 irnpossibilitara o fornecedor ou 

interessado de participar de licita96es e formalizar contratos, no arnbito do 6rgao ou entidade 

responsavel pela apllcacao da sancao, conforme dispoe o Art. 3° da IN SLTI MPOG 02/2010. 

9.10. A aplicacao da sancao prevista no incise IV do item 9.6 impossibilitara o fornecedor cu 
interessado de participar de ltcttacoes e formalizar contratos com todos os 6rgaos e entidades 

da Administracao Publica direta e indireta do Estado, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municfpios, conforme dispoe o Art. 3° da IN SL Tl MPOG 02/2010. 

9.11. A aplicacao da sancao prevista no inciso V do item 9.6 irnpossibilitara o fornecedor ou 
interessado de participar de llcttacoes e formalizar contratos no arnblto interno do ente 
federative que aplicar a sancao, conforme dtspoe o Art. 3° da IN SLTI MPOG 02/2010. 
9.12. Os atos administrativos de apllcacao das sancoes serao publicados resumidamente no 
Dlario Oficial do Estado. 

9.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SIAG e no caso de suspensao de 

licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo da multa aqui 
prevista e das demais cominacoes legais. 

9.14. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser 
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabfveis. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
12.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido pelos motives previstos nos artigos 77 e 78 e 

nas formas estabelecidas no art. 79, acarretando as consequencias do art. 80, todos da Lei n.? 

8.666/93, atualizada; 

12.2. A rescisao, por algum dos motives previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes, nao 

dara a Contratada direito a indenizacao a qualquer titulo, independentemente de interpelacao 

judicial ou extrajudicial; 

12.3. A resclsao acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial por parte da Contratante, a retencao dos creditos decorrentes deste Contrato, 

limitada ao valor dos prejufzos causados, alern das sancoes previstas neste ajuste ate a 

completa indenizacao dos danos; 

12.4. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma rernuneracao sera 

cablvel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, previstas no 

presente Contrato e comprovadamente realizadai Contratada. 

CLAUS ULA DECIMA PRIMEIRA- DA ALTERACAO 
11.1. Este contrato podera ser alterado na conformidade do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - ANTICORRUPCAO 
10.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quern quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern 

quer que seja, tanto por conta pr6pria quanto por intermedlo de outrem, qualquer pagamento, 

doacao, compensacao, vantagens financeiras ou beneffcios de qualquer especie, seja de forma 

direta ou indireta quanta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nae relacionada, o 

que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. Conforme Decreto Estadual 

572 de 13.05.2016. 

9.15. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo 

administrative que assequrara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei n° 8.666/93. 

9.16. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Adminlstracao, observado o princf pio da proporcionalidade. 

.f: 
L_, -, 
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NOME: 
CPF: 

cu; .c: iJJe C,,I{ 
RG 1228281-2SSPMT 

CPF. 811 730 751 00 TESTEMUNHAS: 

MARIA STE LA L. 0 ONSEL VAN 
MT PARCERIA S/A MT PAR 

CONTRATANTE 

Cuiaba. 05 de outubro de 2017. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, para dirimir todas as 

quest6es oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de 
qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exclusao de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo ciente, para que produzam seus 

efeitos legais e jurldicos. 

CLAUS ULA DEC I MA TERCEIRA - DAS DISPOSl~QES FINAIS 
13.1. Os casos omissos serao resolvidos conforme disp6em as Leis Federais n° 8.078/1990 

(C6digo de Defesa do Consumidor), n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, C6digo Civil e demais 

leqlslacoes vigentes e pertinentes a materia: 
13.2. A abstencao, por parte da Contratante, de quaisquer direitos e/ou faculdades que lhe 

assistem em razao deste contrato e/ou lei nao irnportara renuncia a estes, nae gerando, pois, 

precedente invocavel. 
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1.1. Constitui objeto do presente contrato a aqulslcao com tnstetacac de Aparelhos de 

ar condicionado - Material Permanente - para atender a demanda da nova sede da t 
Parcerias S/A MT PAR, nos termos do procedimento licitat6rio n° 392318/2017. 

1.2. Dlscnminacao do objeto: 

CLAUSULA PRIMEIRA : DO OBJETO 

CONTRATANTE: A MT PARCERIAS S.A - MT PAR, pessoa jurfdica de direito privado, 

inscrita no CNPJ 17.816.442.0001/03, com sede na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonca, n° 2.368, sala 304, Bairro Bosque da Saude, Cuiaba-Ml', neste ate representado 
pela sua Diretora Presidente, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN, brasileira, 
portadora da carteira de identidade 10215611, inscrita no CPF sob on° 782.472.761-00, 

residente e domiciliada na Avenida Republica do Lfbano n° 2.205, casa 19, Senhor dos 

Passes, CEP 78.048-135, Cuiaba/Mf', com competencia estabelecida no art. 17, incise VII, 

do Estatuto Social da MT Parcerias S.A. 
CONTRATADA: WANDA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRIT6RIO LTDA, pessoa jurfdica de direito privado, inscrita no CNPJ 12.358.170/0001- 
21, com sede na Avenida Brasil, n° 1.200-W, Bairro: Chacara Urbana, CEP 78.300-000, 
Tanqara/Mf', neste ato representada per TALITA SUELEN CARBONERA, brasileira, 
residente e domiciliada em Tanqara da Serra, portadora da carteira de identidade RG n° 
2214950-3 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 040.454.391-02, tendo em vista o que consta 

no Processo Administrative n° 392318/2017, onde resolvem celebrar o presente Contrato, que 
sera regido pela Lein°. 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracoes posteriores e, no que couber, 

a Lei n° 10.520, de 17/07/2002, a Lein° 8.078/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), assim 

como, supletivamente, pelos princf pios da teoria geral dos contratos, pelas disposlcoes de 

direito privado e pelas clausulas e condicoes a seguir delineadas: 

TERMO DE CONTRA TO DE AQUISl~AO E INSTALA~AO DE 

CONDICIONADORES DE AR QUE ENTRE SI CELEBRAM A MT 
PARCERIAS S/A MT PARE A EMPRESA WANDA COMERCIO DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT6RIO L TOA. 

CONTRATO N° 15/2017 
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correrao pela 

ClAUSULA QUINTA-DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS 

5.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto deste 
seguinte dotacao orcarnentarla: 

-l:ijde Gestora: 20501 

CLAUSULA QUART A - DO PRAZO DE EXECU<;AO E DA VIG~NCIA 

4.1.0 prazo de entrega sera de 30 (dias) dias, contados do recebimento da ordem de 
fornecimento e nota de em pen ho e o Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses. 

ClAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS 

3.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua trasncricao, a proposta da 

CONTRATATA, o Termo de Referencia, e demais elementos constantes nos autos. 

ClAUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DA SUJEl<;AO As NORMAS LEGAIS E 

CONTRA TUAIS 

2.1. A leqislacao aplicavel a este Contrato sera a Lei n° 8.666/93 e o Decreto Estadual n° 

840/2017 e demais disposicoes aplicaveis a l.icitacao e Contratos Administrativos, bem como 
as Clausulas deste instrumento. 

R$ 6.328,00 

R$ 6.328,00 04 R$ 
1.582,00 

Total 

Valor total Valor 
unltarto 

Unid Quant. 

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. 
Tensao 220V. Especifica96es: Capacidade de 
Refrigera9ao 12.000 BTU/h; Cicio: Frio; Cor: 
Branco; pnncipars funcoes: Display e 
temperatura digital; Controle remote com 
display e cristal liquido; Timer digital 24 horas; 
funcao Swing; Sistema R410; Entrada superior 
de ar; com sistema de filtragem do ar com UN 
capacidade de eliminacao das impurezas do ar 
de no mfnimo 80%; Compressor rotative; HI 
WALL; Classiticacao de consume selo 
PROCEL "A"; Garantia de no mfnimo 1 (um) 
ano. Parte deste objeto a instalacao dos 
equipamento conforme definicao da 
contratante. 

Descri~ao 

l'J\Rl 'l:l<L\S CJI IF! RANSFORM.\M 



ClAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7 .1. O pagamento referente ao objeto contratado sera efetuado mediante ordem bancaria 
indicada em name da CONTRATADA, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, 
agencia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o credito na 
proposta, o qual ocorrera em ate 30 (trinta) dias a contar da data do atesto/aceltacao da 
Fatura/Nota fiscal; ap6s a devida conferencia pelo Fiscal do Contrato; 
7.1.1. Junta as Notas Fiscais a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certidao 
Negativa de Oebito dos Tributes Federais, Estaduais e Municipais, Certidao Negativa de 

Oebrtos Trabalhistas, Certidao Negativa de Oeolto do FGTS e INSS, sem os quais fica 
impossibilitada a efetivacao da liquidacao do pagamento; 
7.1.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratada, a seu criterlo, 

podera devolve-la para as devidas correcoes, com as informacoes que motivaram sua 
rejelcao, contando-se o prazo estabelecido no subitem 7.1 a partir da data de seua 
reapresentacao, ou acelta-Ia com a glosa da parte que considerar indevida; 
7 .1.3. Na hipotese de devolucao, a Nota Fiscal sera considerada coma nae apresentada, para 
fins de atendimento das condlcoes contratuais; 

7.2. Se por motive nao imputavel a Contratada o pagamento nao ocorrer dentro do prazo 
previsto, inicidira sabre o valor da mesma atualizacao financeira dos valores a serem pagos. 

desde que a data final do periodo de adimplemento ate a data do efetivo pagamento; 
7 .3. Para contagem da data final do perfodo de adimplemento de cada parcela, considerar- 

se-a a data em que a nota fiscal for protocolada na MT Parcerias S/A MT PAR; 

7.4. 0 pagamento nae isenta a empresa fornecedora das responsabilidades vinculadas ao 

fornecimento do material, especialmente quanta alonadas a sua alid dee garantia; 

3 

CLAUSULA SEXTA- DO VALOR DO CONTRATO 
6.1. 0 valor do presente contrato e de R$ 6.328100 (Seis mil trezentos e vinte e oito reais), 
conforme a proposta comercial apresentada pela Contratada. 

Fonte: 100 
Projeto atividade: 2007 
5.2. Consta as fls. 176, do Processo Administrative n° 392318/2017, manifestacao da 

Coordenadoria de orcamento, Financeiro e Contabilidade, informando da disponibilidade 
orcarnentaria suficiente para acobertar a despesa. 
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CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAc;;OES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE. 

8.1. Alern das obrlqacoes complementares estabelecidas na Ata de Registro de 

Pre90 n° 03/2017 e no Termo de Referenda n.0 026/2017, o Contratado obriga-se a: 

8.1.1. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento e 

execucao em conformidade com as especificacoes constantes do Termo de Referenda, e 

de acordo com as condicoes propostas e consignadas no presente instrumento; 

8.1.2. Corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto quando nao atender as 

especificacoes exigidas no Termo de Referenda e seus anexos; 

8.1.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade pela imperfelcao do objeto entregue; 

8.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de ornissoes ou erros na 

elaboracao da estimativa de custos; 

8.1.5. Acatar a flscalizacao do service contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que 

devera ter suas solicltacoes atendidas imediatamente; 

8.1.6. Permitir e oferecer condicoes para a mais ampla e completa fiscalizacao durante a 

vigencia do contrato, fornecendo lntormacoes, propiciando o acesso a docurnentacao 

pertinente e atendendo as observacoes e exiqencias do setor responsavel pela fiscatlzacao: 

8.1.7. Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para 

atender as requisicoes: 

8.1 .8. Manter, durante a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obnqacoes por 

ele assumidas, todas as condicoes de habllltacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

8.1.9. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 

d orrencia do objeto deste Contrato, bem como as contribuicoes de i as a Prevtdencla 

7 .5. Caso haja apllcacao de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou credito 

existente na MT Parcerias S.A. em favor da Contratada, se esse valor for superior ao credito 

eventualmente existente, a diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se 

necessario. Caso a CONTRA TADA nao tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, 

ser-lhe-a concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados de sua mtlmacao, para efetuar 

o pagamento. Ap6s esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao 

encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrito na divida ativa do Estado, 

podendo, ainda a Administracao proceder a cobranca judicial do valor devido 

7.6. 0 pagamento da fatura nao sera considerado como aceitacao definitiva do objeto 

contratado e nao lsentara a Contratada das responsasilidades contratuais quaisquer que 

sejam; 
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Social, encargos trabalhistas, prernios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer 
outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado; 
8.1.10. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 

fizerem necessarias em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato; 

8.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de ornissoes ou erros na 

elaboracao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a 

CONTRATANTE; 
8.1.12. Retirar a Nota de Empenho da despesa correspondente aos fornecimentos realizados; 
8.1.13. Fornecer o objeto quando requisitado pelo setor competente, observando o preco 
unltario, o prazo, o local de entrega, a quantidade e as demais condicoes fixadas neste 
instrumento e na ordem de fornecimento; 
8.1.14. Nao transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 
subcontratar, qualquer das prestacoes e servicos a que esta obrigada por torca do presente 
Contrato, sem previo assentimento escrito da CONTRATANTE; 
8.1.15. Assumir a responsabilidade e o onus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 
tarifas, contrtbulcoes ou emolumentos federais e municipais, que incidam ou venham a incidir 

sobre os servicos objeto deste contrato e apresentar os respectivos comprovantes 
quando solicitados pela CONTRATANTE; 
8.1.16. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 
contrato, em que se verificarem vfcios, defeitos ou incorrecoes, prejufzos resultantes de 

sua execucao ou lnexecucao, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado pela 

Adrninistracao: 

8.1.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros, por acao ou ornissao na prestacao de services pela CONTRATADA ou por quern 

em seu nome agir, inclusive por acidentes que causem invalidez permanente ou ternporaria, 
morte, perda ou destruicoes isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclarnacoes 
cfveis, criminais ou trabalhistas que possam surgir; 

8.1.18. 0 valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados em bens de 

propriedade da CONTRATANTE, sera debitado de acordo com o preco de mercado, no 

primeiro pagamento a que a empresa fazer jus ou, em funcao do montante ou interesse 
administrative, recolhimento por dep6sito a favor da CONTRATANTE; 
8.1.19 A Contratada devera atender prontamente 

acionamento da Garantia e de Assistencia Tecnic 
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CLAUSULA NONA- DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS 

9.1 0 nao cumprimento com as obrlqacoes, inclusive quanta a garantia e/ou assistencia 
tecnlca, dispostas neste edital - impedimenta de licitar com o Estado pelo prazo de ate 01 
(um) ano. 

9.2 A nao execucao do objeto - impedimento de licitar com o Estado pelo prazo rnlnimo de 
01 (um) ano e maxima de 05 (cinco) anos 
9.3. Comportar-se de modo inid6neo - Impedimenta de licitar com o E -z:tJ (tres) anos. 

8.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa fornecedora, 
ap6s a aqulslcao do objeto requisitado; 

8.2.2. Assegurar-se da boa execucao do fornecimento e/ou service contratado; 

8.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento do contrato; 

8.2.4. Fiscalizar o contrato por meio de servidor formalmente designado pela MT Parcerias 
S.A MT PAR; 

8.2.5. Acompanhar a execucao do fornecimento e dos services, podendo intervir para fins -:» 
de ajustes ou suspensao da entrega; 

8.2.6. Prestar as informacoe s e os esclarecimentos que venham a serem solicitados 
pela Contratada; 

8.2.7. Exercer a fiscalizacao dos servlcos, por lntermedio de servidor formalmente designado, 

que sera responsavel pela gestao do contrato, o qual docurnentara as ocorrencias havidas e 

propondo as adequacoes necessarias ao born andamento dos services: fiscalizara o 

cumprimento das obriqacoes assumidas pela Contratada, inclusive quanto a continuidade da 
prestacao dos servicos ou fornecimento de produtos, que, ressalvados os cases de torca 
maior, justificados e aceitos pela Contratante, nao deve ser interrompida; 

8.2.8. Atestar a nota fiscal, somente sea empresa demonstrar a manutencao da regularidade 
fiscal por meio das certidoes de regularidade, remetendo-a ao Setor competente pela 
autorlzacao do pagamento; <:» 

8.2.9. Efetuar os pagamentos devidos e emitir pareceres quando necessario. 
8.2.1 O Notificar a empresa dos problemas tecnicos, caso necessario. 

8.2. Alem das obriqacoes resultantes da observancia da Lein° 8.666/93, sao obriqacoes da 
CONTRA TAN TE: 

PARL"l:RL-\S l.)l,l TRJ\NSFORMAM 
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9.3.1. lncorrera nesta penalidade o licitante que: 
9.3.1.1. Praticarem os atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 

8.666/93. 
9.4. Fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal - lmpedimento de licitar com a Estado 

pelo prazo de ate 05 (cinco) anos. 
9.5. Nao assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de precos - lmpedimento 

de licitar com a Estado pelo prazo de ate 90 (noventa) dias. 
9.6. Pelo atraso, erro de execucao, execucao imperfeita, inexecucao total ou parcial das 

obriqacoes, ou o descumprimento de qualquer clausula ou condicao contida neste contrato, a 

MT Parcerias SIA MT PAR podera, garantida previa defesa, aplicar ou proper ao fornecedor, 

conforme o caso, as seguintes sancoes: 

9.6.1. I - Advertencia: 
9.6.2. II - Multa na forma estabelecida abaixo: 

9.6.2.1. Recusa em assinar o Contrato: 2% (dois por cento) do valor estimado do 

contrato. 
9.6.2.2. Atraso na assinatura do Contrato: 0,4% (zero virgula quatro por cento) por dla, 
ate o limite de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor estimado da Contrato. 
9.6.2.3. Nao execucao do objeto: 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de 

Fornecimento. 
9.6.2.4 Atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) por dia, ate o limite de 10% (dez 

por cento) incidente sabre o valor global da Nota de Em pen ho; 
9.6.2.5 lnadimplemento total ou parcial: 15% (quinze por cento) incidente sabre o valor 

total da Nota de Empenho (total) ou do valor remanescente da contratacao (parcial); 
9.6.2.6 Recusa injustificada em aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento dentro do 

prazo estabelecido, sem prejufzo de indenizar a MT PAR em perdas e danos: 20% (vinte 

por cento) do valor global da proposta; 
9.6.2.7 Descumprimento de qualquer outra condicao ajustada: 2% (dois por cento) 

incidente sobre o valor total da Nota de Empenho. 
9.6.3. Ill - Suspensao ternporaria de participacao em licltacao e impedimento de contratar 

com a Adrninistracao, com o consequente descredenciamento no SICAF, por um prazo nao 

superior a 2 (dois) anos; 
9.6.4. IV - Oeclaracao de inidoneidade para licitar e/ou contratar com 
enquanto perdurarem os motives da punicao ou ate que seja promovi 

a pr6pria Autoridade que aplicou a penalidad{J 

~ 

I 
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9.6.5. V - Impedimenta de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou 

Municipios, conforme o art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

9.7. No caso de nao recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias uteis a contar 

da data da lntimacao para o pagamento, a irnportancia sera descontada automaticamente dos 

pagamentos devidos pela Adminlstracao, ou em nao havendo creditos da contratada, 

encaminhada para a lnscricao na dlvida ativa. 

9.8. As penalidades previstas nos incises I, Ill, IV e V do item 9.6 poderao ser aplicadas 

juntamente com a prevista no incise II do mesmo item, facultada a defesa previa do 

fornecedor, com regular processo administrative, no prazo de 05 (cinco) dias utels, a contar 

da notflcacao. 
9.9. A aplicacao da sancao prevista no inciso Ill do item 9.6 trnposslbllitara o fornecedor ou '-"' 

interessado de participar de licltacoes e formalizar contratos, no amblto do 6rgao ou entidade 

responsavel pela aplicacao da sancao, conforme dispoe o Art. 3° da IN SLTI MPOG 02/2010. 

9.10. A aplicacao da sancao prevista no incise IV do item 9.6 lrnpossibilitara o fornecedor ou 

interessado de participar de llcitacoes e formalizar contratos com todos os 6rgaos e entidades 

da Adrninistracao Publica direta e indireta do Estado, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municlpios, conforme dispoe o Art. 3° da IN SL Tl MPOG 02/2010. 

9.11. A aplicacao da sancao prevista no incise V do item 9.6 impossibllitara o fornecedor ou 

interessado de participar de licitacoes e formalizar contratos no ambito interno do ente 

federative que aplicar a sancao, conforme dispoe o Art. 3° da IN SL Tl MPOG 02/2010. 

9.12. Os atos administrativos de aplicacao das sancoes serao publicados resumidamente no 

Diarto Oficial do Estado. 

9.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SIAG e no caso de suspensao de ...._,,, 

licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual perlodo, sem prejufzo da multa aqui 

prevista e das demais cominacoes legais. 

9.14. As sancoes aqui previstas sac independentes entre sl, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejufzo de outras medidas cablveis. 

9.15. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo 

administrative que assequrara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lein° 8.666/93. 

9.16. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, lsvara em consideracao a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem co o o dano causado a 
-linistra~ao, observado o principio da proporcionalidade. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
13.1. Os casos omissos serao resolvidos conforme disp6em as Leis Federais n° 8.078/1990 

(C6digo de Defesa do Consumidor), n° 10.520/2002 e n° 8.666/1 3, C6digo Civil e demais 

legislac;oes vigentes e pertinentes a rnateria: 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
12.1. O presente Contrato podera ser rescindido pelos motives previstos nos artigos 77 e 78 
e nas formas estabelecidas no art. 79, acarretando as consequencias do art. 80, todos da Lei 

n.? 8.666/93, atualizada; 
12.2. A rescisao, por algum dos motives previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes, 
nao dara a Contratada direito a indenizacao a qualquer tltulo, independentemente de 

interpelacao judicial ou extrajudicial; 
12.3. A rescisao acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial por parte da Contratante, a retencao dos creditos decorrentes deste Contrato, 
limitada ao valor dos prejuizos causados, alem das sancoes previstas neste ajuste ate a 

completa tndenizacao dos danos; 
12.4. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma rernuneracao sera 

cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, previstas no 
presente Contrato e comprovadamente realizadas pela Contratada. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAALTERACAO 
11.1. Este contrato podera ser alterado na conformidade do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - ANTICORRUPCAO 
10.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quern quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern 
quer que seja, tanto por conta pr6pria quanto por lntermedio de outrem, qualquer pagamento, 
doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer especie, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nae 

relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. Conforme 

Decreto Estadual 572 de 13.05.2016. 
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NOME: 
CPF: 

NOME:~~ 
CPF: 0~ !.,'") 

TESTEMUNHA 

MARIA STELLA!. 0. CO 
MT PARqERIAS .'A 

CONTRATANTE 

Cuiaba, 05 de outubro de 2017. 

CLAUSULA DECIMAQUARTA- DO FORO 

14.1. Fica eleito o fora da Comarca de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, para dirimir todas as 

quest6es oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de 

qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exctusao de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo ciente, para que produzam _. 

seus efeitos legais e jurfdicos. 

13.2. A abstencao, por parte da Contratante, de quaisquer direitos e/ou faculdades que lhe 

assistem em razao deste contrato e/ou lei nao lrnportara ren(mcia a estes, nao gerando, pois, 

precedente invocavet. 
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