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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 0 objeto do presente instrumento refere-se a contratacao de empresa especializada 
na prestacao de service de fornecimento de refelcoes e bebidas (almocoqanta] - 
Restaurante. 
1.2 Discrirninacao do objeto: 

ESPECIFICACAO UNID. QUANT. VALOR VALOR 
ITEM UNIT ARIO TOTAL 

Refeicao completa, sendo alrnoco ou janta: 

01 
prato principal e sobremesa. pp 50 R$ 92,00 R$4.600,00 Bebidas: Agua mineral com ou sem gas, suco, 

refrigerante e gelo. 
lnCIUSO taxa ae servrco 1 Uv/o 

A MT PARCERIAS SIA - MT PAR, pessoa juridica de direito privado, doravante 
denominada CONTRATANTE, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 
n° 2368, sala 304, Bairro Bosque da Saude, CEP 78.050-000, no municipio de Cuiaba- 
MT, inscrita no CNPJ n° 17.816.442/0001-03, neste ato representado pela sua Diretora 
Presidente, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN, portador do RG. 
1021561-1 e do CPF n°. 782.472.761-00 e de outro lado a EMPRESA RESTAURANTE 
E PEIXARIA OKADA, doravante denominada simplesmente CONTRA TADA, localizada 
a Av. Miguel Sutil 42008, Areao, CEP: 78010-500, Cuiaba -MT, inscrita no CNPJ sob o 
n° 21359284/0001-87, neste ato representado por LUIS MARCIO BASTOS OKADA, 
portador do RG n° 12562033 SSP/MT e do CPF n° 869.726.771.-49, considerando a 
autorizacao para contratacao do objeto de que trata o processo n° 202557/2017, 
resolvem celebrar o presente Contrato, que sera regido pela Lein°. 8666, de 21/06/1993 
e suas alteracoes posteriores e, no que couber, a Lein° 10.520, de 17/07/2002, a Lein° 
8.078/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), assim como, supletivamente, pelos 
principles da teoria geral dos contratos, pelas disposicoes de direito privado e pelas 
clausulas e condicces a seguir delineadas: 

CONTRA TO DE 
PRESTA<;Ao DE SERVl<;O 
DE FORNECIMENTO DE 
REFEl<;OES E BEBIDAS, 
QUE ENTRE SI FAZEM A MT 
PARCERIAS S/A E A 
EMPRESA RESTAURANTE 
E PEIXARIA OKADA. 

CONTRATO N° 006/2017/MT PAR 

Pi\Rl'l RIAS (.)Ill IR \1'.SFORM/\M 



WWW.MTPAJUv11.GOV.BR 

MT PARS/A, 

Fl.n25c> 
Rub.~ 

+55 65 3645-3900 AV. HlSTORlADOR RUBENS DF Ml:.NOON(,.'A, 2368 - SALA 304 

CEP: 78.050-000 BOSQUE DA SAUDE - CUlABA-MT 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 0 pagamento sera efetuado pelo CONTRA TANTE em favor da CONTRA TADA 
mediante ordem bancaria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente 
e data fixada de acordo com a leqislacao para pagamento vigente no arnbito do Estado 
do Mato Grosso, ap6s a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 
fiscal do CONTRA TANTE; 
4.2 A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o numero do 
contrato, o nurnero e nome do banco, agencia e numero da conta onde devera ser feito 
o pagamento, via ordem bancaria; 
4.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serao 
devolvidas ao fornecedor, para as necessarias correcoes, com as informacoes que 
motivaram sua rejeicao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresentacao: 
4.4 Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR/CONTRA TADA das suas 
responsabilidades e obriqacoes, nem irnplicara aceitacao definitiva do fornecimento; 
4.5 0 Contratante nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de 
cobranca em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por interrnedio 
da operacao de "factoring"; 
4.6 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas 
serao de responsabilidade da Contratada; 
4. 7 Para as operacoes de vendas destinadas a 6rgao Publico da Adrninistracao Federal, 
Estadual e Municipal, deverao ser acobertadas por Nota Fiscal Eletr6nica, conforme 
Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artiga 198-A-5-2 do RICMS. lnforrnacoes 
atraves do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. 
4.8 0 pagamento sera efetuado ap6s a Neta Fiscal estar devidamente atestada pela 
Gerencia responsavel e/ou pela fiscalizacao do Contrato (nomeada pela autoridade 
competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade Fiscal descritos nos 
Decretos Estaduais n°s 7217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos prazos 
estabelecidos na lnstrucao Normativa n° 01/2007/SAGP/SEFAZ; 
4.9 0 pagamento sera efetuado a contratada ate o 30° (trigesimo) dia da apresentacao 
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento; 

CLAUSULA TERCEIRA- DA EXECUCAO DO CONTRATO 
3.1 A reserva no estabelecimento do contratado se dara a partir do recebimento da 
Ordem de Service expedida pela MT PAR em ate 24 (vinte e quatro) horas antes da 
realizacao do evento, podendo ser cancelada, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniencias da Administracao. 
3.2 A contratada que nao retirar a ordem de fornecimento no prazo indicado acima, serao 
aplicadas as sancoes cabiveis nos termos deste Termo de Referencia. 
3.3 0 preco unitario por pessoa enqlobara: entrada, prate principal, sobremesa e bebidas 
nae alco61icas. 
3.4 Nos precos contratados deverao estar inclusos todos os custos com impastos, taxas 
e outros insumos. 
3.5 As refeicoes e bebidas serao servidos no restaurante da contratada. 
3.6 As bebidas liberadas para consume sac: Agua mineral com/sem gas, sucos, 
refrigerante e gelo. Sendo vedado a cobranca de bebidas alco61icas. 
3. 70 pagamento da empresa contratada sera feito em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao 
da Nota Fiscal. 

l'.\IH.l:J.UAS ()l n. I RANS FORM AM 
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 
2.1 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses, contados da assinatura 
deste Termo, adstrito a vigencia dos respectivos creditos orcamentarios. 
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CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
6.1 Executar diretamente o objeto deste Termo de Referencia, sem transferencia de 
responsabilidade ou subcontratacoes nao autorizadas pela CONTRA TANTE; 
6.2 Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos ou supress6es que se 
fizerem necessarias, ate 25% (vinte e cinco par cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, devendo as supress6es acima desse valor ser resultantes de acordo entre as 
part es; 
6.3 Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obrigac;6es 
assumidas e todas as condicoes que culminaram em sua contratacao: 
6.4 Responder par qualquer prejuizo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
patrirnonio da CONTRA TANTE ou a terceiros, em virtude de acao ou omissao, culposa 
ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou as indenizacoes cabiveis e 
assumindo o onus decorrente; 
6.5 Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de cantata 
para atender as requislcoes; 
6.6 Responsabilizar-se integralmente pelo service fornecido, nos termos da legislac;ao 
vigente; 
6. 7 Acatar a fiscalizacao do service contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que 
devera ter suas solicitacoes atendidas imediatamente; 

Projeto Atividade Natureza de Despesa Fonte de Recurse 

2050 3.3.90.30 100 

PARCERIAS out TRANSFORMAM 
4.10 Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de 
liquidacao de obrigac;6es, em virtude de penalidades impostas a CONTRA TADA, ou 
inadirnplencia contratual. 
4.11 0 pagamento sera realizado de acordo com a entrega dos produtos, mediante 
ernissao da respectiva Nata Fiscal. 
4.12 0 Contratante efetuara o pagamento via ordem bancaria, por interrnedio do Banco 
do Brasil, para o banco discriminado na nota fiscal; 
4.13 No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizacao do valor devido, 
o indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC/IBGE do periodo compreendido 
entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento. 
4.14 Havendo acrescirno de quantitative, isto irnpora ajustamento no pagamento, pelos 
precos unitarios constantes da proposta de precos. em face dos acrescirnos realizados. 
4.15 Nao havera, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado. 
4.16 Os pagamentos nae realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRA TADA, 
nae serao geradores de direito a reajustamento de precos. 
4.17 0 pagamento somente sera efetuado mediante a apresentacao dos seguintes 
documentos: 
I) Prova de regularidade junta a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado 
de Fazenda da sede ou domicilio do credor; 
II) prova de regularidade junta a Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria- 
Geral do Estado da sede ou domicilio do credor; 
Ill) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia par Tempo de Servic;o (FGTS), 
quando o Peder Executive do Estado de Mato Grosso for solidario na obriqacao. 

CLAUSULA QUINTA- DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA 
5.1 Os recurses para pagamento dos produtos do referido objeto serarao) da(s) 
seguinte(s) dotacaotoes) orcamentarias: 

MT PARS/A 
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CLAUSULA NONA - DAS SANCOES 
9.1. Em case de descumprimento das condicoes estabelecidas ou nae veracidade das 
informacoes prestadas, a Contratada, garantida previa defesa, estara sujeita as 
seguintes penalidades, sem prejuizo das demais relacionadas no art. 87 da Lei n° 
8.666/93: 
I - advertencia, nos cases de irregularidades de pequena monta; 
II - multa de 0,5 % (zero virgula cinco per cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, per 
dia de atraso no prazo proposto para entrega do Bern, ficando limitado este percentual 
em 10% (dez per cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-a 
rescindido a contratacao: 
Ill - multa de 2 % (dois per cento) sobre o valor da contratacao per intracao de qualquer 
outra Clausula deste Termo de Referenda, que sera dobrada em caso de reincidencia; 
IV - suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracao pelo prazo de ate 
02 (dois) anos. 
9.2 A recusa injustificada da Firma Contratada em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis ap6s a convocacao oficial, caracteriza o 
descumprimento total da 6brigac;;ao assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente 
estabelecidas. 
9.3 A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da 
fatura a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de 1 % (um per cento) ao mes. Caso 
a Contratada nae tenha nenhum valor a receber da contratante, ser-lhe-a concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intirnacao, para efetuar o pagamento da 
multa. Ap6s esse prazo, nae sendo efetuado o pagamento, seus dados serao 
encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrita na dfvida ativa do Estado, 
podendo, ainda a Adrninistracao proceder a cobranca judicial da multa. 
9.4 As penalidades aplicadas s6 poderao ser relevadas na hip6tese de case fortuito, 
forca maior, devidamente justificada e comprovada, a juizo da Adrninistracao. 

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 
7.1 Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa, ap6s a 
contratacao do service requisitado; 
7.2 Notificar, formal e tempestividade, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do contrato; 
7.3 Fiscalizar o contrato per meio de servidor formalmente designado pela MT 
PARCERIAS S/A; 
7.4 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao das obriqacoes 
contratuais, inclusive permitindo ao pessoal da CONTRA TADA, acesso ao local da 
realizacao do service, desde que observada as normas de sequranca; 
7.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os services executados em desacordo com as 
obriqacoes assumidas pela CONTRA TADA. 

CLAUSULA OITAVA- DA ALTERACAO DO CONTRATO 
8.1 0 contrato podera ser alterado nas hip6teses do art. 65 da Lei n. 8.666/1993. 
8.2 Durante a vigencia do contrato a contratada podera solicitar a revisao dos precos 
para manter a equacao econ6mico-financeira obtida na hcitacao, mediante a 
cornprovacao dos fates previstos no art. 65, incise 11, alinea 'd', da Lei n. 8.666/1993, 
inclusive com demonstracao em planilhas de custos. 
8.3Deferido o pedido, o reequilibrio econ6mico-financeiro sera registrado per aditamento 
ao contrato, e o reajuste mediante apostilamento. 

P,\RCERIAS QUI IR \NSFORMAIVI 
6.8 Responsabilizar-se per eventuais paralisacoes dos services per parte dos seus 
empregados, sem repasse de qualquer onus a CONTRANTE, para que nae haja 
interrupcao dos services prestados. 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CLAUSULA ANTICORRUPt;AO 
14.1 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 quanta por lntermedio de outrem, qualquer 
pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou beneficios 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. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
13.1 Os cases omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes 
contidas na Lein° 8666/93, na Lei 10.520/2002 e demais normas estaduais de licitacoes 
e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as dlsposicoes contidas na Lei 
n° 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e princl pios gerais dos 
contratos. 

P,\HCERIA<, ()\JL I RANSFORM,\M 

9.5 As sancoes previstas poderao ser aplicadas, facultada a defesa previa do 
interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do 
recebimento da notificacao. 
9.6 No caso de aplicacao de penalidades, a MT PAR deve informar a Secretaria de 
Estado de Gestao - SEGES/MT, para providenctas quanta ao registro no Cadastro Geral 
de Fornecedores do Estado. 
9.7 As multas previstas nesta secao nae eximem a Contratada da reparacao dos 
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a MT PAR. 
9.8 Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei n? 
8.666/93, respondera criminalmente pelos atos praticados devendo a Administracao 
fazer a devida Representacao junto ao Ministerio Publico Estadual. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 
10.1 0 contratante podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das 
sancoes aplicaveis. 
10.2 Tai rescisao podera ocorrer a qualquer tempo mediante cornunicacao oficial de no 
mi nimo 30 (trinta) dias de antecedencia a outra pa rte. 
10.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a 
contratada o direito a previa e ampla defesa. 
10.4 A CONTRA TADA reconhece os direitos da CONTRA TANTE em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO DIREITO DE PETlt;AO 
11.1 No tocante a recurses, representac;6es e pedidos de reconsideracao, devera ser 
observado o disposto no Art. 109 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAt;AO E ACOMPANHAMENTO 
12.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor da MT PAR 
designado mediante portaria, que devera acompanhar, fiscalizar em conformidade com 
o Art. 67 da Lei 8.666/93 visando a observancia do fiel cumprimento das exiqencias 
contratuais e encaminhar a Divisao de orcamento, Finances e Contabilidade, os 
relat6rios para os procedimentos de pagamentos das faturas. 
12.2. A acao da Fiscalizacao nao atenua ou exime a empresa contratada de sua total e 
exclusiva responsabilidade sobre a aquisicao e pelos danos causados ao contratante ou 
a terceiros. 
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1)~~~~~~~~~~~~~- 
NOME: 
RG: 
CPF: 

TESTEMUNHAS: 

Representante Legal 
CONTRA TADA 

Cuiaba - MT, 27 de abril de 2017. 

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na 
presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza todos os efeitos legais. 

I' \RU.RI·\\ Q\ I. l R \, \FOR\.1\l\.l 
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO 
15.1 Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir 
quaisquer duvidas ou quest6es decorrentes da execucao deste contrato. 

MT PARS/A 
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