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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN<;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRI\NSITO

TERMO DE REFERENCIA/PROJETOBASICO N2 16~019
( X ) AQUISl~O / CONTRATA<;AO
( ) ADES.AO A ATA DE REGISTRO DE PRE(OS
( ) ADITIVO DE CONTRATO
( ) LOCA(AO DE IMOVEL
I - INFORMA<;OESPRIMARIAS SOBREA DESPESA

\ 2 - NUMERO DA UNIDADE OR<;AMENTARIA: 19301

1- 0RGAO: DETRAN/MT
3 - DESCRl~O DE CATEGORIA:
lnvestimento:
(
(

) Obras e Services de Engenharia
) Material Permanente

Custeio:
( ) Material de Consume
( ) Capacitacao
( ) Consu ltoria/ Auditoria/ Assessoria
( X ) Outros Services
( ) Outras Despesas Correntes
4 - UNI DADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: GERENCIADE FISCALIZA(AO DE TRANSITO
5 - UNIDADE ADMINISTRATIVA FISCALIZADORA:GERENCIADE FISCALIZA(AO DE TRANSITO
II - FUNDAMENTAc;AO MINIMA PARA A AQUISl<;AO

1.

DO OBJETOSINTETICO
Contratacao de empresa especializada em servicos de calibragem, certificacao e manutencao dos
aparelhos etilometros deste Departamento Estadual de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT, marca ELEC,
modelo BAF 300.

1.1.

2.
DA DOTA<;AOOR<;AMENTARIA:
2.1.
A despesa decorrente da contratacao do objeto desta ucitacao ocorrera
especfficos consignados no orcarnento do Departamento
dotacao orcamentarla abaixo relacionada:

407

Programa:

01

Etapa:

Fonte:

214

Natureza da Despesa:

Subconta:

3.1.

2392

Projeto/Atividade (A~ao):

subacao:

3.

a

conta dos recurses
Estadual de Transite - DETRAN/MT, conforme

01
3390-3900

Valor estimado:

R$571.645,44

DA DESCRl<;AODO OBJETO:

Os materiais dessa
Referencia/Projeto Basico.

contratacao

encontram-se

detalhadas

no

item

4 desse Termo

~

Av. Dr. Helie Ribeiro Torquato da Silva,
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4.

DA ESTIMATIVA DO VALOR:

coo,

QTDE
UN.
SIAG/TCE
Calibracao e afertcao de aparelhos etil6metros
ITEM

ESPECIFICAC(O

BAF-300:
CALI BRAG EM
DE
EQUIPAMENTOS
01
1081926
UN
72
. , ETILOMETROS .
CERTIFICAC:AO
IN METRO
DE
02
1081925
UN
72
EQUIPAMENTOS ETILOMETROS.
Manutencao e aqulslcao de pecas para etil6metros BAF-300:
SERVIC:O DE TROCA DE ADAPTAC:AO PARA
03
1081861
UN
72
BATERIA RECARREGAVEL (SOB DEMANDA)
INCLUSO MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE BATERIA ALCALINA
04
1081862
UN
72
9V (SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
DE
TROCA
DE
SERVIC:O
BATERIA
RECARREGAVEL NIMH 7,2V 1600 MAH
05
1081870
UN
72
AA06SP(R) (SOB DEMAN DA) INCLUSO
MATERIAL.
SERVl(O
TROCA
BATERIA
DE
DE
RECARREGAVEL Li-ion 7,4V IMS-300 (R)
06
1081871
UN
72
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
DE
BATERIA
DE
TROCA
SERVIC:O
RECARREGAVEL
NiMH 3,6V 800 mHA
07
1081872
UN
72
(R) (SOB DEMAN DA)
AAAMH03MHT
INCLUSO MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE BICO DE ENTRADA
DEMANDA)
INCLUSO
(SOB
AR
72
DE
1081873
UN
08
MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE BOMBA DE AR
UN
72
1081875
09
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE CABO DE
ALIMENTA<;AO ACENDEDOR DE CIGARROS
72
UN
1081874
10
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE CABO DE
ALIMENTAC:AO J4 - P4 / P4 MINI (Y) (SOB
72
UN
1081876
11
DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE CABO DE
COMUNICAC:AO USB (SOB DEMAN DA)
72
UN
1081877
12
INCLUSO MATERIAL.
CABO DE
SERVIC:O DE TROCA DE
COMUNICAC:AO
DB9F
089
M
- MICRO
UN
72
1081878
13
(R) (SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
DE TROCA DE CABO DE
SERVl(O
COMUNICAC:AO DB9F - RM6 (R) (SOB
72
UN
1081879
14
DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
SERVIC:O DE TROCA DE CABO DE
COMUNICAC:AO MINI DIN 6P - 089 M (R)
72
UN
15
1081880
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.
Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, n2 1000 - CEP 78.048-910

V. UNIT.ARIO
M'DIO

SUBTOTAL

R$953,00

R$68.616,00

R$997,00

R$71.784,00

R$550,00

R$39.600,00

R$45,00

R$3.240,00

R$200,00

R$14.400,00

R$250,00

R$18.000,00

R$120,00

R$8.640,00

R$10,00

R$720,00

R$150,00

R$10.800,00

R$80,00

R$5.760,00

R$70,00

R$5.040,00

R$130,00

R$9.360,00

R$45,00

R$3.240,00

R$65,00

R$4.680,00

R$40,00

R$2.880,00
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16

1081881

UN

72

SERVl<;:O

DE TROCA DE CAMARA

(SOB DEMANDA)

17

1081882

UN

72

CABO

DE

TROCA

DE

SERVl<;:O

DE AR

INCLUSO MATERIAL.

R$40,00

R$2.880,00

R$40,00

R$2.880,00

R$15,00

R$1.080,00

R$10,00

R$720,00

R$60,00

R$4.320,00

R$44,52

R$3.205,44

R$60,00

R$4.320,00

R$120,00

R$8.640,00

R$780,00

R$56.160,00

R$5,00

R$360,00

R$15,00

R$1.080,00

R$25,00

R$1.800,00

R$90,00

R$6.480,00

R$90,00

R$6.480,00

R$90,00

R$6.480,00

DE

COMUNICA<;:AO P2 STEREO - 089 M IMSINCLUSO
DEMAN DA)
(SOB
(R)
300
MATERIAL.
SERVl<;:O

18

1081883

UN

72

P/BAT

DE TROCA DE CONECTOR CLIP
9V (SOB DEMAN DA) INCLUSO

MATERIAL.
19

1081884

UN

72

SERVl<;:O DE TROCA DE CONECTOR (SOB
DEMANDA)

INCLUSO MATERIAL.

SERVl<;:O DE TROCA DE CONJUNTO CHAVE
20

1081885

UN

72

LIGA/DESLIGA

(SOB DEMANDA)

INCLUSO

MATERIAL.
SERVl<;:O
21

1081886

UN

72

DE TROCA
(SOB

BUZZER

DE CONJUNTO

DO

INCLUSO

DEMAN DA)

MATERIAL.

22

1081887

UN

72

23

1081888

UN

72

SERVl<;:O

DE

DEMANDA)

TROCA

DE

DISPLAY

(SOB

INCLUSO MATERIAL.

SERVl<;:O DE TROCA DE CONJUNTO PLACA
DE

CARREGADOR
DEMANDA)

(SOB

BATE RIA

INCLUSO MATERIAL.

SERVl<;:O DE TROCA DE CONJUNTO PLACA
24

1081889

UN

72

25

1081890

UN

72

26

1081891

UN

72

27

1081892

UN

72

DE CIRCUITO (SOB DEMANDA)
MATERIAL.
SERVl<;:O

INCLUSO

DE TROCA DE ETIQUETA

DEMANDA)
SERVl<;:O
DEMANDA)
SERVl<;:O

(SOB

INCLUSO MATERIAL.
DE

TROCA

DE

FIEL

(SOB

INCLUSO MATERIAL.
DE

IMPRESSORA

TROCA

DE

FITA

(SOB DEMANDA)

PARA

INCLUSO

MATERIAL.
SERVl<;:O
28

1081893

UN

72

DE

AUTOMATICA

TROCA

DE

FONTE

DE

12V 2~(R) (SOB DEMANDA)

INCLUSO MATERIAL.
SERVl<;:O
29

1081894

UN

72

DEMANDA)
SERVl<;:O
30

1081895

UN

72

DE

AUTOMATICA

TROCA
5,2

DE

2,4A

FONTE

USB

(R)

DE
(SOB

INCLUSO MATERIAL.
DE

AUTOMATICA

TROCA

DE

FONTE

DE

9V 2~(R) (SOB DEMANDA)

INCLUSO MATERIAL.
31

1081896

UN

72

SERVICO DE TROCA DE GABINETE BAF-300
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.

R$350,00

R$25.200,00

32

1081897

UN

72

SERVl<;:O DE TROCA DE GABINETE IMS-300
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.

R$200,00

R$14.400,00

33

1081898

UN

72

SERVl<;:O DE TROCA DE MALETA PLASTICA
(SOB DEMANDA) INCLUSO MATERIAL.

R$500,00

R$36.000,00

34

1081899

UN

72

SERVICO DE MANUTENCAO

R$310,00

R$22.320,00
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35
36
37
38

39

40

CIRCUITO (SOB DEMAN DA) INCLUSO
MATERIAL.
SERVl<;O DE TROCA DE MECANISMO IMSR$54.000,00
1081900
UN
72
R$750,00
300 (SOB DEMANDA) INCLUSOMATERIAL.
SERVl<;O
DE
TROCA
DE
PAINEL
1081901
UN
72
DECORATIVO (SOB DEMANDA) INCLUSO
R$25,00
R$1.800,00
MATERIAL.
SERVl<;O DE TROCA DE PLUG (SOB
1081902
UN
R$20,00
R$1.440,00
72
DEMANDA) INCLUSOMATERIAL.
SERVl<;O DE TROCA DE SENSOR DE
1081903
UN
72
ALCOOL (SOB
DEMAN DA) INCLUSO R$550,00
R$39.600,00
MATERIAL.
SERVl<;O DE TROCA DE SENSOR DE
1081904
UN
72
PRESSAO DO SOP RO (SOB DEMAN DA)
R$20,00
R$1.440,00
INCLUSOMATERIAL.
SERVl<;O DE TROCA DE SU PORTE DE
R$1.800,00
1081905
UN
72
BATERIA (SOB DEMAN DA) INCLUSO
R$25,00
MATERIAL.
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATA{AO R$571.645,44
(quinhentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

DO OBJETIVODA CONTRATA{AO/RESULTADOSESPERADOS:
5.
Contratacao de empresa especializada em realizar manutencao preventiva e corretiva de aparelhos
5.1.
etilornetros, bem como a calibracao e afericao dos mesmos.
lmportante destacar que os aparelhos sao da marca ELEC, motivo pelo qual a contratacao segue linha
5.2.
de inexigibilidade de licttacao, uma vez que a empresa apresentou orc;:amento e certldao de exclusividade na
prestacao do service de afericao e calibragem dos aparelhos de sua marca.
DA JUSTIFICATIVAPARA A AQUISl~O:
6.
Os aparelhos etllornetros sao instrumentos de trabalho essenciais a polftica de seguranc;:a no transito,
6.1.
flscalizacao e reallzacao das Operacoes lntegradas da Lei Seca na capital e no interior do estado. A sua
utilizacao e consequente necessidade de rnanutencao e afericao e peri6dica, a cada ano (12 meses), motivo
pelo qual buscamos por esta contratacao, a garantia da manutencao destes aparelhos aptos/vahdos para
utilizacao em blitz do Detran juntamente com as Policias Militares e em todos os municipios do Estado de
Mato Grosso que possuem implantada a Operacao lntegrada Lei Seca.
Alern disso, visamos garantir a legalidade em todos os testes realizados pelos aparelhos, havendo
6.2.
assim efetiva ftscalizacao de alcoolemia no transito.
A Gerencla de Fiscalizac;:ao de Transito dispoe atualmente de 72 (setenta e dois) aparelhos
6.3.
etllornetros, destes, 44 (quarenta e quatro) com validade vencida e 28 (vinte e oito) valldos ate fevereiro de
2020.
DA QUALIFICA~O TECNICA:
7.
A Licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade tecnica, emitido por pessoa juridica de direito
7.1.
Publico ou Privado (caso o atestado for emitido por pessoa jurfdica de direito privado obrigatoriamente
devera ter reconhecimento de firma em Cart6rio de Notas), em nome da empresa licitante, que comprove(m)
que a mesma ten ha prestado com sucesso service pertinente e compatfvel com o objeto desta contratacao.
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8.

8.1.
9.

9.1.

DA VISITA TECNICA:
Nao se aplica ao objeto.
DA EXECU~O E DO RECEBIMENTODO OBJETO:
Os services serao prestados na sede da empresa ELEC, pelas necessidades tecnicas de manuseio e

manutencao do material;
Compete a empresa a realizacao de todas as medidas para devolucao do material em perfeitas

9.2.

condicoes de uso;
9.3.
Os services de afericao, calibragem e rnanutencao preventiva e corretiva dos aparelhos etil6metros,
serao demandados pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, conforme vencimento das afericoes e validades

_.,......._._

destes aparelhos;
9.4.
Compete ao Contratante o envio/retorno dos aparelhos, a pr6pria expensas;
9.5.
A entrega dos aparelhos devera efetivar-se na Av. Paiaguas nQ 1000 - Centro Politico AdministrativoCUIABA/MT, em horario de atendimento do DETRAN-MT, com comunicacao antecipada de 24 (vinte e quatro)
horas;

9.6.

o prazo para devolucao dos aparelhos e de ate 60 (sessenta) dias ap6s o recebimento da ordem de

service:

9.6.1.

Neste prazo de 60 (sessenta) dias e antes da execucao do service, a empresa expedlra
Orc;:amento dos services, detalhando o service a ser realizado em cada aparelho Etil6metro, com foto
e demais comprovacoes que julgar necessario:
9.6.2. Somente ap6s a aprovacao do orc;:amento podera a empresa prestar o service:
9.6.3.
C6pias dos orc;:amentos aprovados deverao fazer parte do processo de pagamento, auxiliando
os controles da fiscalizacao e gestao contratual;
9.7.
As pec;:as substitufdas durante a manutencao dos equipamentos deverao ter garantia de 12 (doze)
meses, contados a partir da data do recebimento definitivo, sendo que a garantia do service sera de 03 (tres)
meses contados do recebimento do produto, pelo CONTRATANTE, que passou por manutencao:
9.7.1.
No caso de reapresentacao
de defeitos e, consequentemente ser substitufda, a garantia sera
contada a partir da nova data de entrega;
9.7.2.
0 onus da correcao de defeitos apresentados pelos materiais, equipamentos e/ou instalacao
sera suportado pela CONTRATADA,tais como: transporte ate local da assistencia tecnica, estadias
com tecnico, diarias, despesas com viagem, pec;:as de reposicoes que apresentem vicio ou defeito de
fabricacao: devendo o vfcio ser sanado no prazo maxima de 30 (trinta) dias, conforme previsto no
art. 18 do C6digo de Defesa do Consumidor;
9.8.
A cornissao de recebimento do DETRAN-MT, quando for o caso, devera realizar a conferencia de
acordo com as especiftcacoes contidas no Termo de Referenda, e caso estiverem em conformidade, esta fara
o recebimento dos bens;
9.9.
Os bens serao recebidos:
9.9.1. Provisoriamente: "para efeito de posterior veriflcacao da conformidade do material com a
especificacao", oportunidade em que se observarao apenas as inforrnacoes constantes da fatura e
das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
9.9.2.
Definitivamente: ap6s a verlflcacao da qualidade e quantidade do material e consequente
aceltacao, mediante analise especffica que ateste sua conformidade com os padroes estabelecidos na
Proposta,

que

devera

acontecer

em

ate 10 (dez) dias utels

contados

a partir

do recebimento

provis6rio;
9.10.
0 aceite sera realizado ap6s a verificacao de que os services foram devidamente realizados;
9.11.
0 aceite/aprovacao do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADApor vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especiflcacoes
estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se
CONTRATANTEas faculdades previstas no art. 18
da Lei Federal nQ 8.078/1990.

a

11
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10. DA SUBCONTRATAc;AO:
10.1. Nos termos do art. 72, da Lei Federal n2 8.666/1993, a CONTRATADA nao podera subcontratar
quaisquer partes do servlco a serem contratados.
11. DAS OBRIGA«;OESDO CONTRATANTE:

11.1.

Emitir ordem de service estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informar,:6es que achar
pertinentes para o born cumprimento do objeto;
11.2. Proporcionar todas as facilidades mdispensaveis boa execucao das obrigacoes contratuais;
11.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade services recebidos com as especlftcacoes,
para fins de acettacao e recebimento definitivo;
11.4. Comunicar
Contratada, por escrito, sobre imperfeir,:6es, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto/servico fornecido, para que seja substitufdo, reparado ou corrigido;
11.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os services prestados em desacordo com as obrigacoes assumidas pelo
fornecedor /prestador;
11.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrtgacoes da Contratada, atraves de servidor
especialmente designado;
11.7. Atestar a execucao da prestacao dos services e receber as faturas correspondentes, quando
apresentadas na forma estabelecida no Contrato e no Termo de Referenda:
11.8.
Efetuar o pagamento
Contratada no valor correspondente ao service prestado, no prazo e forma
estabelecidos;
11.9. A Admlntstracao nao responders por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados execucao do Termo de Referencia, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

a

a

a

a

12.

DAS OBRIGAc;oes DA CONTRATADA:
Executar o service dentro dos padroes e prazos estabelecidos, responsabilizando-se por eventuais
prejufzos decorrentes do descumprimento de condicao estabelecida;
12.2. Manter estrutura e equipe tecnica necessaria para a correta e adequada prestacao dos services;
12.3.
Responder, nos prazos legais, em relacao aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucao do service e por outras correlatas;
12.4. Responsabilizar-se por todos os encargos prevldenclarios e obrigacoes sociais previstos na leglslacao
social e trabalhista em vigor, devendo salda-los na epoca pr6pria, vez que os seus empregados nao rnanterao
nenhum vfnculo empregaticio com a CONTRATANTE;
12.5. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,cujas rsclamacoes se obrigam a

12.1.

atender prontamente;
12.6.
Substituir, a qualquer tempo e sem qualquer onus, toda ou parte da remessa devolvida pelo
CONTRATANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias uteis, caso constatado defeito e/ou divergenclas nas
especiftcacoes, em que havendo fatos imprevisfveis que impossibilitem o respeito ao prazo, devera a
CONTRATADAcomunicar o Fiscal de Contrato sobre tal lntercorrencia:
12.7. Aceitar os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade inicial do contrato, devendo supressoes acima desse limite ser resultantes de acordo entre as
partes;

12.8.
Dispor-se a toda e qualquer fiscallzacao, no tocante ao fornecimento do produto/servir,:o, assim como
ao cumprimento das obrlgacoes assumidas;
12.9.
Prover de todos os meios necessaries garantia da plena operacionalidade dos services, inclusive
considerados os casos de greve ou parahsacao de qualquer natureza;
12.10. Relatar Fiscalizar,:ao do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto execucao dos
services objeto da contratacao:

a

a

a
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12.11. Disponibilizar nurnero de telefone, enderec;:oeletr6nico de e-mail para contato entre os membros do
CONTRATANTEe da CONTRATADA,para esclarecimento de quaisquer duvidas pertinentes a operacao:
12.12. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no enderec;:o, conta
bancaria e outros julgados necessarios para recebimento de correspondencia:
12.13. lndenizar terceiros e/ou ao CONTRATANTE,mesmo em caso de ausencia ou ornissao de ftscalizacao de
sua parte, por quaisquer danos ou prejufzos causados, devendo a CONTRATADAadotar todas as medidas
preventivas, com fiel observancia as exigencias das autoridades competentes e as disposicoes legais vigentes;
12.14. Atender as demais obrigacces e responsabilidades previstas na Lei Federal nQ 8.666/1993 e alteracoes,
e Decreto Estadual nQ 840/2017 e suas alteracoes:
12.15. Responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei Federal nQ 8.078, de 1990).
13. DA FISCALIZA~O E GESTAOCONTRATUAL:
13.1. A flscallzacao/gestao sera exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE,aos
quais cornpetira acompanhar o Contrato e sanar as duvldas que surgirem, conforme o art. 67 da Lei Federal nQ
8.666/1993;
13.2.
Compete ao Fiscal Titular e/ou Substituto, conhecer e manter, sob sua guarda, em pasta
individual/registro pr6prio ou acervo digital o lnstrumento Contratual sob sua responsabilidade, o (s) Termo
(s) Aditivo (s), publicacoes, Relat6rio de Acompanhamento do Contrato, empenhos e outros documentos
congeneres, referente as contratacoes ou acordo de vontades
13.3.
A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de irnperfelcoes tecnlcas, vfcios redibit6rios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade do
CONTRATANTEou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei Federal nQ 8.666/1993;
13.4. As decisfies e provldenclas, que ultrapassarem a competencla dos representantes, deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes, como previsto no
artigo 67, §2° da Lei Federal nQ 8.666/1993;
13.5.
Demais obrigacoes, vide Portaria nQ 437/2018/GP/DETRAN/MT.
14.

DAS CONDltOES DE PAGAMENTO E ATUALIZAtAO MONETARIA:

14.1. 0 pagamento dos valores pactuados sera realizado pelo Diretoria de Adrninistracao Sisternica do
CONTRATANTE,a partir da apuracao, pelo Fiscal de Contrato, da Execucao do objeto contratado, mediante
credito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancaria (NOB), obedecendo aos criterlos do Decreto
vigente/Instrucao Normativa, a contar do recebimento de Nata Fiscal;
14.2.
Havendo erro nos documentos de cobranc;:a, estes serao devolvidos a CONTRATADA, sendo que o
prazo para pagamento sera acrescido do nurnero de dias contados da data da cornunlcacao da inccrrecao pelo
CONTRATANTE ate a data do recebimento dos documentos de cobranca devidamente corrigidos, sem
incidencia de quaisquer acrescimos;
14.3.
A atestacao da Nata Fiscal/Fatura, correspondente a execucao contratual, cabera ao Fiscal de
Contrato para esse fim;
14.4.
A emissao antecipada do documento fiscal nao lrnpllcara adiantamento para o pagamento da
obrigacao:
14.5. Todo e qualquer pagamento sera efetuado diretamente a CONTRATADA, na forma estabelecida nos
incisos anteriores, eximindo-se a terceiros, por tftulos colocados em cobranca, descontos, ficando
estabelecido que, em hip6tese alguma, aceltara tais tltulos, os quais serao devolvidos, INCONTINENT!, a
CONTRATADAque os houver apresentado;
14.6.
A CONTRATADAdevera indicar no corpo da Nota Fiscal, nome do banco, agencla e nurnero da conta
onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria, bem como especificac;:ao do local em que foi

r

Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, nQ 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/Mf

JU

()

A

•

)))

DETRANMT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

executado o objeto;
14.7.
0 CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou credlto porventura existente em
favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigac;:6esnao cumpridas;
14.8. 0 CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento ap6s a atestacao de
que o servic;:o/fornecimento foi executado em conformidade com as especificac;:6esdo Contrato;
14.9. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADAdas suas responsabilidades e obrlgacoes, nem implicara
aceitacao definitiva do objeto;
14.10. 0 CONTRATANTE nao efetuara pagamento de tltulo descontado au par meio de cobranca em banco,
bem como as que forem negociados com terceiros por lntermedio da operacao de "factoring";
14.11. As despesas bancarlas decorrentes de transferencla de valores para outras prac;:as serao de
responsabilidade da CONTRATADA;
14.12. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de nao receber as servlcos que nao estiverem em perfeitas
condicoes de uso e/ou de acordo com as especificac;:6esestipuladas no Termo de Referencia/Contrato:
14.13. A CONTRATADAdevera apresentar, juntamente com a Nata Fiscal/Fatura, prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domidlio au sede da CONTRATADA,atraves de Certid6es
expedidas pelos Orgaos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na pr6pria certidao,
composta de:
14.13.1.
Certidao de Ouitacao de Tributos Federais, neles abrangidos as contribulcoes sociais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal;
14.13.2.
Certidao expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado e Certldao Expedida pela
Prefeitura Municipal, quando couber;
14.13.3.
Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia par Tempo de Service - FGTS (art.
27, a, Lei Federal nQ 8.03&'1990, atraves da apresentacao do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS e;
14.13.4.
Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justlca do Trabalho, mediante a
apresentacao de certldao negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
Federal nQ 5.452/1943;
14.14. Os documentos constantes acima poderao ser modificados caso haja alteracao na legislacao vigente e
ainda podera ser solicitado algum documento complementar julgado necessario a complernentacao do
processo;
14.15. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de nao receber as services que nao estiverem em perfeitas
condicoes de uso e/ou de acordo com as especificac;:6esestipuladas no Termo de Referencia, ficando suspenso
o pagamento da Nata Fiscal enquanto nao forem regularizados;
14.16. Qualquer irregularidade que impec;:a a liquidacao da despesa sera comunicada
CONTRATADA,
ficando o pagamento pendente ate que se providenciem as medidas saneadoras;
14.17. Na ocorrencia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Admlnlstracao, o
valor devido
CONTRATADAdevera ser acrescido de atuallzacao financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que as juros de mora serao calculados taxa de
0,5% (meio por cento) ao mes, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:
l=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = f ndice de atuallzacao financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos morat6rios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso;

a

a

a
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15.

DA GARANTIA CONTRATUAL:

15.1.
Fica dispensada a prestacao de garantia para execucao do contrato, conforme faculta o artigo 56 da
Lei Federal nQ 8.666/1993 e suas alterac;:6es.
16.
16.1.

DO REAJUSTAMENTODO PREc;;:O:
DO REAJUSTE
16.1.1.
Conforme preve o art. 3Q da Lei Federal nQ 10.192/.2001, podera ser concedido o reajuste
do preco contratado, a requerimento da CONTRATADAe depois de transcorrido 01 (um) ano da data
limite acumulado nos ultimas 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, come disciplina o
art. 101 do Decreto Estadual nQ 840/2017, de acordo com o indice de correcao monetaria geral ou
setorial aplicavel, neste caso o INPC [lndice Nacional de Prec;:os ao Consumidor), restando sua analise
de competencia do CONTRATANTE,com base na seguinte formula:
R = (I - lo). P
lo
Onde:
a) para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = fndice relative ao mes do reajuste;
lo = fndice relativo ao mes da data limite para apresentacao da proposta;
P = preco atual dos services:
b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = fndice relative ao mes do nova reajuste;
lo = fndice relative ao mes do inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste efetuado;
P = preco dos servic;:os/produtos atualizado ate o ultimo reajuste efetuado;
Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacao da CONTRATADA;
16.1.2.
Caso a CONTRATADAnao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem
16.1.3.
pleitea-lo, ocorrera preclusao 16gica do direito;
16.1.4.
O CONTRATANTEdevera se assegurar de que os precos contratados sao compatfveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratacao mais vantajosa.

a

16.2.

17.
17.1.

DO REEQUILIBRIOECONOMICO-FINANCEIRO
16.2.1.
Durante a vigencia do Contrato, a CONTRATADApodera solicitar a revisao dos precos para
manter a equacao econdrnico-financeira obtida na llcitacao, mediante a cornprovacao dos fatos
previstos no art. 65, incise II, alinea 'd', da Lei Federal nQ 8.666/1993, inclusive com dernonstracao em
planilhas de custos.
DAS SANc;;:OES ADMINISTRATIVAS:
Comete lnfracao administrativa nos termos da Lei, a CONTRATADAque:
17.1.1.
lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacoes assumidas em decorrencla da

contratacao:
17.1.2.
17.1.3.
17.1.4.
17.1.5.
17.1.6.

Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
Falhar na execucao do contrato;
Fraudar na execucao do objeto;
Comportar-se de modo lnidoneo: ou
Cometer fraude fiscal;
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17.2. Para os fins do subitem 17.1.5 reputar-se-ao lnldoneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
paragrafo unico, 96 e 97, paragrafo unico, da Lei Federal nQ 8.66&'1993;
17.3.
A situacao prevista no subitem 17.1.2 configura-se quando a CONTRATADAdeixar de iniciar, sem
causa justificada, a execucao do objeto no prazo previsto no contrato/ordem de fornecimento/ordem de

services:

a

17.4. Pela inexecucao total ou parcial do objeto contratual, a Admtnistracao pode aplicar CONTRATADAas
seguintes sancoes:
17.4.1.
Advertencla por escrito, a criterlo da autoridade competente, quando do nao
cumprimento de quaisquer das obrigacoes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que nao acarretam prejufzos significativos para o service contratado;
17.4.1.1.
Poderao ser consideradas faltas leves, a criterio da autoridade competente,
infracoes estabelecidas na Tabela 2 do subitem 17.7 com grau 1 e 2;
17.4.1.2.
A relncidencia no descumprimento de quaisquer infracoes afasta a aplicacao
de advertencia, sendo, por consequencia, motivo de aplicacao de multa.
17.4.2.
Multa de:
17.4.2.1.
0,2% (dois decirnos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execu,;:ao do objeto, limitada a incidencla a 15 (quinze) dias. Ap6s o decirno
quinto dia e a criterio da Adrninistracao, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hip6tese, inexecucso total da
obrigacao assumida, sem prejufzo da rescisao unilateral da avenc;a;
17.4.2.2.
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao
do objeto, por perfodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu,;:ao parcial da
obrlgacao assumida;
17.4.2.3.
15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de tnexecucao total
da obrlgacao assumida;
17.4.2.4.
1% a 5% sobre o valor mensal do contrato, no caso de falhas na execucao,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
17.4.2.4.1.
Nos casos de a incidencla de penalidades ter como referencia
dias, tal incldencia sera limitada a 15 (quinze) dias.
17.4.2.5.
0,07% (sete centeslrnos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforc;o ou por ocasiao de prorrogacao), observado o
maxirno de 2% (dois por cento). 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorlzara a
Admmlstracao CONTRATANTE a promover a resclsao do contrato;
17.4.2.6.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
17.4.3.
Suspensao de licitar e impedimenta de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Adrntnlstracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois
a nos;
17.4.4.
Declara,;:ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabllitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejufzos causados;
17.5.
As sancoes previstas nos subitens 17.4.1, 17.4.3 e 17.4.4 poderao ser aplicadas
CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados
17.6.
Para condutas descritas nos itens 17.1.2, 17.1.54, 17.1.65 e 17.1.6 sera aplicada multa de 30% do
valor do contrato;
17.7. A aplicacao de multas, nos termos do subitem 17.4.2.4, se dara conforme as tabelas 1 e 2:

a
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TABELA 1
GRAU DA INFRAy\O
1
2
3
4
5

PONTOSDAINFRAy\O
1
2
3
4
5

CORRESPONDENCIA
0,3%
0,5%
0,7%
0,9%
1,0%

TABELA 2
INCIDENCIA

ITEM

INFRAc;Ao

GRAU

1

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito,
os servlcos/fornecirnento contratuais.

3

Por dia

2

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.

5

Por ocorrencia

3

Recusar-se a executar deterrninacoes
justificado.

3

Por ocorrencia

da FISCALIZA<;:AO, sem motivo

Para os itens a seguir, deixar de:
Prestar os servicos/fornecirnento dentro do padrao est a be lecid o no
Termo de Referencia.
complementar da
Cumprir
deterrninacao
formal OU instrucao
FISCALIZA<;:AO.

4

Por ocorrencla

3

Por ocorrencia

Manter a documentacao de habllltacao atualizada.

1

Por item e por
ocorrencla

7

lnformar alteracoes de telefone, endereco, conta bancaria e e-mail.

2

Por ocorrencia

8

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos
nesta tabela de multas, ap6s reincidencia formalmente notificada pelo
agente fiscalizador.

3

Por item e por
ocorrencia.

9

Atender as demais obngacoes e responsabilidades previstas na Lei
Federal nQ 8.666/1993 e alteracoes e Decreto Estadual nQ 840/2017 e
suas alteracoes.

3

Por item e por
ocorrencia

4
5
6

17.8.
Quando a CONTRATADA alcancar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente, em infracoes
previstas na tabela do Item 17.7 restara configurado tarnbern a inexecucao total do objeto;
17.9.
Tarnbern ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei Federal nQ 8.666/1993, a CONTRATADA
que:
17.9.1.
Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.9.2.
Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao:
17.9.3.
Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninlstracao em virtude de
atos ilicitos praticados.
17.10. A apltcacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contradit6rio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal nQ 8.666/1993, e-subsidiarlamente a Lei Federal nQ 9.784/1999;
17.11. As multas devidas e/ou prejufzos causados a CONTRATANTEserao deduzidos dos valores a serem
pages, ou recolhidos em favor da CONTRATADA,ou deduzidos da garantia;
17.12. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o princfpio
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da proporcionalidade;
17.13. A aplicacao das sancoes previstas nao afasta a responsabllizacao da CONTRATADAnas esferas civil e
penal.
18.

18.l.
19.

DA VIGENCIA DO CONTRATO:
0 Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses a partir da assinatura, nao podendo ser prorrogado.
DA RESCISAO CONTRATUAL:

19.l.
19.2.

A rescisao deste contrato se dara nos termos dos artigos 79 a 80 da Lei Federal nQ 8.66f:v'1993;
0 Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei Federal nQ 8.66f:v'1993,com
as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sancoes aplicaveis:
19.3. Tai rescisao podera ocorrer, a qualquer tempo, mediante comunicacao oficial de, no mfnimo, 30
(trinta) dias de antecedencla outra parte;
19.4.
Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se
CONTRATADAo
direito a prevla e ampla defesa;
19.5. A CONTRATADAreconhece os direitos do CONTRATANTEem caso de rescisao administrativa prevista
no art. 77 da Lei Federal nQ 8.66f:v'1993.

a

20.

a

DAS PRERROGATIVASDO CONTRATANTE:

20.l. A CONTRATADAreconhece os direitos do CONTRATANTErelativos ao presente Contrato, com fulcro no
art. 58 da Lei Federal nQ 8.66&'1993:
20.1.1.
Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § lQ,
da Lei Federal nQ 8.66&'1993;
20.1.2.
Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei Federal
nQ 8.66f:v'1993;
20.1.3.
Fiscalizar sua execucao:
20.1.4.
Aplicar sancoes motivadas pela inexecucao total ou parcial do Contrato.
21.

DO DIREITO DE PETICAO:
No tocante a recursos, representacoes e pedidos de reconslderacao, devera ser observado o disposto
no art. 109 da Lei Federal nQ 8.66f:v'1993.

21.l.

22.

ANTICORRUPCAO:
Para a execucao deste ajuste, 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 mtermedio de outrem, qualquer pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou
beneffcios de qualquer especie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra
forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores, conforme
disposto no Decreto Estadual nQ 572/2016;

22.l.

23.

DOS CASOSOMISSOS:

23.l. No presente Contrato, caso ocorra qualquer ornissao nas clausulas pactuadas neste ajuste, as mesmas
deverao ser dirimidas de acordo com a Lei Federal nQ 8.66f:v'1993, Lei nQ 6.404/1976 e suas alteracoes, Decreto
Estadual nQ 8.199/2006, Decreto Estadual nQ 522/2016 e do Decreto Estadual nQ 840/2017, no que couber, e
demais normas federais aplicaveis e subsidiariamente, segundo as dlsposicoes contidas na Lei Federal nQ
8.078/1990 e normas e Principios Gerais dos Contratos;
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24. DISPOSl~OESFINAIS:
24.1.
Todas as alteracoes que se fizerem necessaries serao registradas por Interrnedio de lavratura de termo
aditivo;

e

24.2.

Considerando que o desenvolvimento nacional sustentavel
atualmente um dos tres pilares das
compras publicas conforme o artigo 3g da Lei Federal nQ 8.666/1993, torna-se necessario que a CONTRATADA
observe as exigencies ambientais e sociais inerentes envolvida na aquislcao de bens, objeto da presente
licttacao, contida na lnstrucao Normativa da SLTI/MPOG nQ 01/2010, Lei nQ 12.305{2010, Decreto Federal nQ

7. 74&"2012e legtslacoes correlatas;
24.3.
As partes CONTRATANTES elegem o foro de Culaba-MT como competente para dirimir quaisquer
questoes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que nao puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25. DA LEGISLA(;AO:
25.1.
Lei Federal nQ 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitulcao Federal, institui normas
para licitac;:6es e contratos da Adrnlnlstracao Publica e da outras provldencias:
25.2.
Decreto Estadual nQ 840/2017 - Regulamenta as modalidades licitat6rias vigentes, as aquisic;:6es de
bens, contratacoes de services, locacces de bens m6veis, im6veis e o Sistema de Registro de Prec;:o no Poder
Executivo Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, dispoe sobre a concessao de
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas llcttacoes
publicas no ambito da Admlnlstracao Publica Estadual, e da outras providencias:
25.3. Decreto Estadual nQ 8.199/2006 - Fixa criterio para o pagamento relativo as aquisicoes de bens,
contratac;:6es de services. locacao de bens m6veis e im6veis e da outras providencias:
25.4. Decreto Federal nQ 5.450/2013 - Regulamenta o pregao, na forma eletr6nica, para aquisicao de bens e
services comuns, e da outras provldencias:
25.5. Lei Complementar Federal nQ 123/2006 - lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nQ 8.212/1991 e 8.213/1991, da Consolldacao das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Federal nQ 5.452/1943, da Lei nQ 10.189/2001, da Lei Complementar
nQ 63/1990; e revoga as Leis nQ 9.317/1996, e 9.841/1999;
25.6.
Lei Estadual nQ 10.442/2016 - Dispoe sobre a concessao de tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitac;:6es publicas destinadas as aquisic;:6es de bens
e servicos no arnblto da Administracao Publica Estadual;
25.7. Lei Complementar Estadual nQ 605/2018 - lnstitui no arnblto do Estado de Mato Grosso o Estatuto da
Microempresa, da Empresa de Pequeno Portee do Microempreendedor Individual e da outras provtdencias:
25.8.
Decreto Estadual nQ 522/2016 - Regulamenta, no ambito do Poder Executivo, a aplicacao da Lei
Federal nQ 12.84&"2013 e demais medidas de responsabilizacao de pessoas jurfdicas, pela pratica de atos
lesivos contra a Administracao Publica Estadual Direta e lndireta, e da outras providencias:
25.9.
Lei Estadual nQ 7.692/2002 - Regula o processo administrativo no amblto da Adrninistracao Publica
Estadual;
25.10. Demais normas aplicadas ao caso.

26.

DATA DE ELABORA~O DO TERMO:
Cuiaba-Ml, 15 de outubro de 2019.
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DAS ASSINATURAS:
FISCAL SUBSTITUTO:
Data: ___./

FISCAL TITULAR:
Data: ___./

__

_,/2019

Carimbo e assinatura

Carimbo e assinatura

GESTOR DE CONTRATO:
Data: ___./

GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO:
__

_,/2019

Data: ___./

Carimbo e assinatura

lL_; /... 0

__J/2019

__

Carimbo e assinatura

SPONSAVEL PELA DOTA~AO:
Data:

/2019

DIRETOR DA AREA DEMAN DANTE:

/2019

/,;O

/2019

'

Data:

/J I

/,,() /2019

AUTORIZA~AO DO(A) PRESIDENTE DA AUTARQUIA:
Considerando que o Termo de Referencia/Projeto Basico foi elaborado em obediencia as normas pertinentes e revisado
pela area competente, estou de acordo com as informacoes prestadas no documento, razao pela qual aprovo e autorizo
seu encaminhamento a Coordenadoria de Aquislcoes e Contratos para infcio do procedimento licitat6rio.
Data:

_!B__;

I~

/2019

Ji AUTORIZO.
(0'N.~O AUTORIZO, AGUARDE.
( ) NAO AUTORIZO, ARQUIVE-SE.
( ) NAO AUTORIZO, RETIFIQUE
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