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CGPE/OAS
F.L~

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN~ PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

De: Coordenadoria

de Gestao de Pessoas

Para: Coordenadoria de Aquisic;:5es e Contratos

C.I. n° 1400/2021/CGPE/DETRAN/MT

Cuiaba/MF, 04 de outubro de 2021.

Assunto: Aquisicso de material - Semana do Servidor
Prezado senhor Coordenador,
Considerando a data comemorativa do Dia do Servidor Publico. a ser comemorada em 28/10;
Considerando

que esta Coordenadoria juntamente

Saude e Seguranc;:a no Trabalho,

com a Gerencia de Desenvolvimento,

considera de suma irnportancia ac;:5es que visem valorizar os

servidores desta Autarquia, principalmente

ap6s os esforc;:os de todos diante ao perlodo de

enfrentamento da pandemia de Coronavfrus;
Considerando que os objetos da aquisicao serao para uso dos servidores em sua rotina de
trabalho, bem coma colabora para fomentar a cultura da sustentabilidade

no ambiente de trabalho

atraves das canecas reutilizaveis, diminuindo assim utlllzacao de capos descartaveis:
Considerando que o objeto da contratacao

e de

baixa complexidade, sendo o total estimado

da contratacao de baixo valor, conforme o art. 24 da Lei 8.666,

inciso I, nao ha estudo tecnico

preliminar para esta contratacao;
Diante do exposto, encaminhamos

para analise e providencias, o Termo de Referencia n°

162/2021 e anexos, para aquisicao de materiais que irao compor um kit a ser distribufdo aos
servidores do DETRAN-MT, em cornernoracao

a Semana

do Servidor Publlco.

Atenciosamente,

' ...~esley Campos Barros
~'fJ ~
Coordenador de Gestso de P~~~

DETRAN/MT~~~
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN<;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

•

DETRANMT

tAss.~

TERMO DE REFERENCIA N2 162/2021
( X ) AQUISl<;:AO / CONTRATA<;:AO
( ) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE<;:OS
( ) ADITIVO DE CONTRATO

(

) LOCA<;:AO DE IMOVEL
I - INFORMA<;Oes PRIMARIAS SOBRE A DESPESA

I 2-

1 - ORGAO: DETRAN/MT

NU MERO DA UNIDADE OR<;AMENTARIA: 19301

3 - DESCRl<;AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO:
lnvestimento:
(
(

) Obras e Services de Engenharia
) Material Permanente

Custeio:
( ) Material de Consumo
( X) Material de Distribuicao

(
(
(

Gratuita

) Capacitacao
) Consultoria/ Aud itoria/ Assessoria
) Outros Services
) Outras Despesas Correntes

(

4 - UNIDADE ADMINISTRATIVA DEMAN DANTE: COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS
5 - UNIDADE ADMINISTRATIVA FISCALIZADORA: COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS
II - FUNDAMENTA<;AO MINIMA PARA A CONTRATA<;AO
DO OBJETO SINTETICO
1.1.
Aquisicao de kits para a Semana do Servidor Publico.

':2;:~ :.:: ~~ OOTA~O QRCAMENTA~A · ·::·
2.1.

As despesas

consignados

.....,, . . .........
.·. ,:..

.,

,
......

:

...

decorrentes do service a ser contratado

no orc;amento

dotacao orcarnentaria

do Oepartamento

Estadual

..
,.<.,.. -~·

"·

;

..

~

·. ..~:., .·.·.·

'A

.•.•

,

.,...

.....

....... ·····
...

.,·.··

correrao as expensas dos recurses espedficos

de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT, conforme

abaixo relacionada:

Dota~ao: Prover as a~oes de desenvolvimento pessoal
Programa:

506

Subacao:

01

Eta pa:

02

3390-3200

Fonte:

240

Natureza da Despesa:

Projeto/Atividade

3,-· ? DA DESCRl(:AQ 00$ ~El:Vi¢:os:E :ESJIMATIVA DO VALOR. :,:,
mM/LOTE

01/01

CODIGO

SIM/Ta

1101393/
00052326

UN,

UN

.·.•.·

y•

,.
·•·. ., '
:·-·

SERVICO

QTD

1000

f' :_· ~

2391

(Ac;ao):

CANETA PlASTICA TOUCH COM SUPORTE PARA CELULAR, PONTA
EMBORRACHADA, ACIONA POR ROTA<;:AO, ESFEROGRAFICA NA COR
A2UL. LOGOMARCA 6RGAO.

... .....
;

n2

.:A.••

V.MEDIO

UNITARIO

R$2,90

IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA

Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva,

•/

'";

1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/MT

"'.::: ...

:

.,,.

..,

.,

..

v.Mtoto

R$2.900,00

'

,,

• •
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANtA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

•

DETRANMT

CANECA A~O INOX, MfNIMO DE 180ML, COM CABO Pl.ASTICO, MATERIAL
RESISTENTE. LOGOMARCA ORGAO + FRASE A SER OEFINIDA
IMAGEM E MARCA MERAMENTE ILUSTRATIVA

01/02

1101394
/327344-0

UN

R$12,30

1000

R$12.300,00

R$15.200,00

TOTAL ESTIMADO CONTRATAtAO:
4:. . DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAtAO

EDE MAIS DEFINl(O~ ··
~.
·"
4.1.
Considerando a data - 28 de outubro Dia do Servidor Publico - uma data especial aos servidores coma
forma de reconhecimento de seus services prestados
Autarquia;
4.2.
Considerando a necessidade de elevacao da autoestima, devido o momenta de isolamento e pandemia

a

que vivenciamos;
Considerando
4.4.
Considerando

4.3.

que sao objetos uteis e sustentaveis no dia a dia dos servidores;
a necessidade de valorizar o trabalho dos servidores;

4.5.

Considerando coma uma form a de fomentar a autoestima dos servidores.
Assim, devido o momenta que grande desafio que enfrentamos com perdas irreparaveis e de muitas
situacoes diffceis no dia a dia, com intuito de fomentar a interacao ea valorizacao dos servidores, essa aquisicao
visa: melhorar a autoestima; melhorar a convivencia atraves do evento e presentear os servidores pelo seu dia;
incentivar a sustentabilidade com canecas de uso contfnuo.

4.6.

DAS QUANTIOADES
4. 7.
Justifica-se os quantitativos informados em virtude do numero de servidores
Administrativas do Departamento Estadual de Transite do Estado de Mato Grosso.

Iota dos nas Unidades

DA ESCOLHA DA MOOALIDADE
4.8.

O processo sera conduzido

par dispensa de llcltacao, nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n2

8.666/1993,

em virtude do baixo valor estimado, sendo o processo cadastrado e publicado
para cotacao eletronica dos interessados;

DA FORMAy\O DE LOTES
Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, n2 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/MT

no Sistema SIAG

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

DETRANMT

4.9.

0 Certame sera constituido em lotes com um item (adequacoes

do sistema SIAG) com a expectativa de

possa formar a participacao
de um mosaico mais variado de cotacoes de preco,
cornpra/contratacao e proporcionando maior acesso ao certame as empresas de me nor porte;
que

barateando

a

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO A ME/EPP/MEI
4.10.
Sera admitida a participacao de pessoas iurldicas, que comprovem com documentos de registros ou
autorizacoes legais, que explorem ramo de atividade compatfvel com o objeto desta licitac;ao e atendam as
exigencias, sendo exclusivo as empresas ME/EPP/MEI nos termos da Lei Complementar Federal nQ 123/2006,
Lei Estadual nQ 10.442/2016 e Lei Complementar Estadual 605/2018; com excecao do lote 02 que sera divido
em ampla participacao e cota reservada;

DA PARTICIPAy\O DE CONS6RCIOS
4.11.
Nao sera admitida a participacao de cons6rcios, pois nao se trata de objeto complexo e de grandes
dirnensdes, e dada as caracterfsticas do mercado, as empresas interessadas podem, de forma isolada, atender
as condicoes e os requisitos de habilitacao. A vedacao a participacao de interessadas que se apresentem

constituidas sob a forma de cons6rcio se justifica na medida em que nas contratacoes de servicos/aquisicoes

e

comuns, perfeitamente pertinente e compatfvel para empresas atuantes do ramo a ser licitado,
bastante
comum a particlpacao de empresas de pequeno e media porte, as quais, em sua maioria, apresentam o mfnimo
exigido no tocante a qualiflcacao tecnica e econornico-financelra, condicoes suficientes para a execucao de
contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o universo de possfveis licitantes individuais;

s.·."
5.1.

DQS OBJETIV:pS·A:SEREM-,ATINGIDOS .. :
.,...
~
:.;;,;,.
O objetivo maier da entrega dos brindes para os servidores

e referente

alusao a data do dia 28 de

outubro - Dia do Servidor Publico - uma forma de reconhecer a todos pelos trabalhos exercidos dentro da
Autarquia, mostrar a unidade (onde todos somos iguais perante a lnstltulcao}. Outro ponto importante
reforc;ar a lembranc;a da Autarquia que estamos presentes no dia a dia dos servidores, a assoclacao positiva

e

que o servidor faz junto a Autarquia,

relacionar o simbolismo da

representacao da honra em acontecimentos

especiais e uma forma de merecimento ao servidor pelo seu dia;

.6~, . PA EXEQJ~/ENTREGA
nos 08JET0$ t.-CRIT.ERIQ.S DE·.RECEBIMENTO/ACEiI-'~9.Y::} ~:
6.1.
As licitantes deverao apresentar catalogo para o item que cornpoern essa Contratacao, para fins de
previa conferencia:
6.2.
Os materiais deverao ser entregues, em unica parcela, no prazo 15 (quinze) dias ap6s o recebimento
da Ordem de Fornecimento, mediante agendamento de data e hora, nos dias e horarios de expediente desta
Autarquia, com cornunicacao antecipada de 24 (vinte e quatro) horas ao responsavel pelo recebimento na
Gerencia de Material e Mobtllarto, horario de expediente, situado na Av. Paiaguas nQ 1000 - Centro Politico
Administrativo - CUIAB.A/MT;
6.3.
Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera apresentar
justificativa por escrito ao setor demandante ou fiscal indicando o prazo necessario, que por sua vez anallsara
e tornara as necessarlas providencias para a aceltacao ou nao das justificativas apresentadas;
6.4.
Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n2 8.666/1993, os objetos serao recebidos da
seguinte forma:
6.4.1.

Provisoriamente o recebimento provis6rio dar-se-a por servidor indicado

CONTRATANTE, no ato da entrega do objeto e, encontrando irregularidade,

pelo orgao/entidade

fixara prazo para correcao,

ou, se aprovado, ernitira recibo;
Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, n!! 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/Mf
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN~ PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO

DETRANMT
6.4.2.

Definitivamente ap6s recebimento provis6rio, sera verificada

objeto(s),

incluindo

definitivo,

com aposicao de assinatura

qualidade

e quantidade,

e sendo

a integridade

sera efetivado

aprovados,

nas vias do Documento

da execucao do(s)

Auxiliar

o recebimento

da NF-e (Danfe) ou na Nota

Fiscal;
6.5.
Sendo consideradas insatisfat6rias a prestacao do fornecimento, sera lavrado Termo de Recusa, no qua I
se consignarao as desconformidades,
devendo a Contratada sanar as situacoes verificadas;
6.6.
Ap6s a notificacao
CONTRATADA, o prazo decorrido ate entao, para recebimento definitive, sera

a

desconsiderado, iniciando-se nova contagem assim que sanada as Inconsistenclas:
6.7.
Na hip6tese de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, o Fiscal responsavel reduzira a termo os
fatos ocorridos e encaminhara
penalidades;
6.8.
O recebimento

definitive

a

Autoridade

nao

Competente,

para procedimentos

inerentes

a

aplicacao de

devera exceder o prazo de 10 (dez) dias utels, a contar do recebimento

provis6rio;
6.9.
Satisfeitas as exrgencias e condicoes previstas, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, assinado
por Cornissao ou Servidor designado, o qual podera ser substituido pela atestacao no verso da nota fiscal;
6.10.
0 descarregamento do produto ficara a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mao de
obra necessaria:
6.11. O acelte/aprovacao do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade
civil da
CONTRATADA par vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especiflcacoes
estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18
da Lei Federal n2 8.078/1990;
6.12. A(s) nota(s) fiscal(is) deveralao) ser entregue(s)

. 1..
7.1.

ao fiscal da

contratacao .

DAS EXIGtNCIAS~PECIFICAS PE HABIUJAtAC>
Alern dos documentos

de habilitacao

padroes, exigidos par lei, nao

ha necessidade de entrega de

outros documentos;

'&.:

8.1.

DAS oeRIGAc;~sDQ CONTAATA~TE:.. .
Emitir ordem de fornecimento

do objeto;
8.2.
Prestar informacoes

e esclarecimentos

ou preposto da CONTRATADA;
8.3.
Esta contratacao nao gera

. , . , "'.... -;

..

e demais inforrnacoes que achar pertinentes

vinculo

,

w.

pertinentes que venham a ser solicitados
empregaticio

entre

,.

::

para o born cumprimento

os empregados

pelo representante

da CONTRATADA

e a

Adrninlstracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta;
8.4.
Atestar a execucao do objeto e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na forma
estabelecida nesta contratacao:
8.5.
Exercer a Fiscalizacao e Supervisao, par servidores
mandar fazer ou desfazer qualquer servico/fornecirnento
exigencies especificadas;

8.6.
8.7.

previamente designados, podendo sustar, recusar,
que nao esteja de acordo com as condicoes e

Efetuar o pagamento devido pela execucao do objeto;
Comunicar oficialmente
CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento da

a

9~ DAS OBRIGA«;OES DA CONTRATADA
9.1....

E~~cuta~ o for~ecim~~to

especificacao,

responsabilizando-se

estabelecida;
9.2.
Comunicar

.. .

d~ntro dos padroes estab~lecidos

antecipadamente

por eventuais

prejufzos

contratacao.
.

pelo CON.TRATAN.TE, d~ aco~do co;;· ~

decorrentes

do descumprimento

de condlcao

a data e horario da entrega, nao sendo aceitos os materiais que estiverem

Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, n!! 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/Ml'
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRANMT

em desacordo com as especificar;:6es exigidas, nem quaisquer pleitos de faturamentos
pretexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto contratado;

9.3.

Prestar esclarecimentos
atender prontamente;

9.4.

extraordinarios

sob o

que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamacoes se obrigam a

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarias, ate 25% (vinte e cinco por cento) da
inicial do contrato, devendo supressoes acima desse limite ser resultantes de acordo entre as

Aceitar os

quantidade
partes;

9.5.

Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao, no tocante ao fornecimento
ao cumprimento das obrigacoes assumidas;

do produto/servico, assim coma

9.6.

Prover de todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
9.7.
lndenizar terceiros e/ou ao CONTRATANTE, mesmo em caso de ausencia ou ornissao de fiscalizacao de
sua parte, por quaisquer

danos ou prejufzos causados,

devendo

a CONTRATADA adotar todas as medidas

preventivas, com fiel observancia as exigencies das autoridades competentes e as disposicoes legais vigentes;
9.8.
Substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus ao CONTRATANTE toda ou parte da remessa
devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, caso constatado defeito e/ou divergencias nas

especiflcacoes:
Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneffcio proprio, ou de terceiros, sob
pena de responsabilidade
civil, penal e administrativa, sabre todo e qualquer assunto de interesse da

9.9.

Departamento Estadual de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT, ou de terceiros de que tomar conhecimento
em razao da execucao do objeto contratual;
9.10.
Manter, durante a vigencia da contratacao, as condicoes de habilitacao exigidas, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniencla de fato impeditivo da rnanutencao dessas condicoes:
9.11. lnformar ao fiscal/gestor responsavel os telefones de cantatas, enderer;o do estabelecimento
e
endereco de e-mail;
9.12.
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracso ocorrida no endereco, conta bancaria
e outros julgados necessaries para recebimento de correspondencia:
9.13.
Assinar a Ordem de Servic;o/Ordem de Fornecimento/Contrato,
no prazo de 02 (dais) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocacao formal pelo CONTRATANTE, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas neste termo;
9.13.1.

O prazo previsto podera ser prorrogado, por igual periodo,

por solicitacao

justificada

da

CONTRATADA e aceita pela Admtnlstracao:

9.14.
9.15.

lnstituir, se for o caso, o Programa de lntegridade

em conformidade

a Lei n2 11.123/2020;

Atender as demais obrigacoes e responsabilidades previstas na Lei Federal nQ 8.666/1993 e alteracoes,
na Lei Federal n2 10.520/2002 e Decreto Estadual nQ 840/2017 e suas alteracoes:
9.16.
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);

10~.::. PA.$VMQN~TAtAO .
10.1.

,

.

.

.:

·.

Nos termos do art. 72 da Lei Federal n2 8.666/1993, a CONTRATADA nao pod era subcontratar quaisquer

partes do objeto;

ii:..t Q~J1~~·~~lo_i GE~Ab ~ONTff!TU~~A fiscalizacao/gestao
quais cornpetira acompanhar

11.1.

i~

..

sera exercida par servidores designados par Portaria pelo CONTRATANTE, aos
a contratacao e sanar as duvidas que surgirem, conforme o art. 67 da Lei Federal

nQ 8.666/1993;
11.2.
A fiscalizac;ao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, nQ 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/Mf
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qualquer irregularidade,

ainda que resultante de irnperfeicoes tecnicas,

vicios redibit6rios,

ou emprego de

material inadequado au de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade

do

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei Federal n2 8.666/1993;
11.3.
Demais obrigacoes, vide Portaria nQ 437 /2018/GP/DETRAN/MT ou outra que venha a altera-la ou
substitui-la;

12.
12.1.

OAS CQNDl~OES DE fJAGAME9'1Tq E ATUALIZACAO.MONETARIA ·

o

pagamento

dos valores

pactuados sera realizado

pela

s:.

Diretoria

de Adrninistracao

Slsternlca do

CONTRATANTE, a partir do atesto, pelo Fiscal do Contrato, mediante credito em conta corrente da CONTRATADA,
por ordem bancaria (NOB), obedecendo
12.1.1. Sera considerada

aos criterios da legislacao vigente ou instrucao normativa/portaria;

data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria

para

pagamento;
12.1.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel:
12.1.3. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
Federal n2 123/2006, nao sofrera a retencao tributaria quanta aos impastos e contribuicoes abrangidos

a

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
apresentacao de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar;

a

12.2.
Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
contratacao, au, ainda,
circunstancia
que irnpeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrlgacao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadirnplencia, a pagamento flcara sobrestado ate que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a cornprovacao
da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a CONTRATANTE;
12.3.
A emissao antecipada do documento fiscal nao irnpllcara adiantamento para o pagamento da despesa;
12.4.
A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nata Fiscal, nome do banco, agencia e nurnero da conta
onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancarla, bem coma especificacio do local em que foi executado
o objeto;
12.5.
0 CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou credito porventura existente em
favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigacoes nao cumpridas;
12.6.
0 CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento ap6s a atestacao de que
o objeto foi executado em conformidade;
12.7.

Nenhum pagamento lsentara a CONTRATADA das suas responsabilidades
aceitacao definitiva do objeto;

e obrigacoes,

nem irnplicara

12.8.
O CONTRATANTE nao efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco,
bem como os que forem negociados com terceiros par interrnedio da operacao de "factoring";
12.9.
As despesas bancarias decorrentes
responsabilidade da CONTRATADA;
12.10.

A CONTRATADA

de transferencia

de valores

para

devera apresentar, juntamente com a Nata Fiscal/Fatura,

outras

pracas

serao

de

prova de regularidade para

com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA, atraves de Certidoes
expedidas pelos Orgaos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na pr6pria certidso,
composta de:
12.10.1.
Certidao de Ouitacao de Tributos Federais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal;

neles abrangidos

as contribulcoes

sociais,

12.10.2.
Certidao expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado e Certidao Expedida pela Prefeitura
Municipal, quando couber;
12.10.3.

Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service - FGTS;
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12.10.4.
Prova de inexistencta de debitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n2
5.452/1943;
12.11.

Os documentos constantes acima poderao ser modificados caso haja alteracao na legislacao

ainda, podera
processo;

ser solicitado

algum documento

complementar

julgado

necessario

12.12. Qualquer irregularidade que impec;a a liquidacao da despesa sera comunicada
o pagamento pendente ate que se providenciem as rnedidas saneadoras;

a

vigente e,

cornplernentacao

a CONTRATADA,

do

ficando

12.13. Na ocorrencia de eventuais atrasos de pagarnento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido a CONTRATADA devera ser acrescido de atuallzacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data
de seu vencimento ate a data do efetivo pagarnento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mes, au 6% (seis par cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:
l=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I= fndice de atualizacao financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM= Encargos rnorat6rios;
N = Nurnero de dias entre a data prevista para o pagamento
VP = Valor da parcela

·13;·
13.1.

DO. ~0$TE/Q9 RE~QWIQBR1Q,E<;~OM~O·FINANC_EIRO
Caso seja pertinente

e a do efetivo pagarnento;

em atraso;

ao objeto, o Contrato

"-

podera ser submetido

·--,,.

.,-·. -~·:,.-·"'. '.:~y-,·~:-···~·-<: ... ,.,

a reajustamento

de seus prec;:os,

conforme previsto no art. 55, inciso Ill, e art. 65, §82 da Lei Federal n2 8.666/1993;
DO REAJUSTE
13.2.
Conforme preve o art. 32 da Lei Federal n2 10.192/2001, podera ser concedido o reajuste do preco
contratado, a requerimento da CONTRATADA e depois de transcorrido 01 (um) ano da data limite acumulado
nos ultimas 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, como disciplina o art. 101 do Decreto Estadual
n2 840/2017, de acordo com o indice de correcao rnonetaria geral ou setorial aplicavel, neste caso o INPC-FGV,
restando sua analise de cornpetencia do CONTRATANTE, com base na seguinte formula:
R =(I-lo).

P
lo

Onde:
a) para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = indice relative ao mes do reajuste;
lo= fndice relative ao mes da data limite para apresentacao da proposta;
P = preco atual dos objetos:
b) para os reajustes subsequentes:
R reajuste procurado;
I fndice relative ao mes do nova reajuste;
lo= f ndice relative ao mes do infcio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste efetuado;
P = preco dos objetos atualizado ate o ultimo reajuste efetuado;

=
=

13.3.

Os reajustes deverao ser precedidos

de solicitacao
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13.3.1.

Caso a CONTRATADA nao solicite tempestivamente

pleitea-lo,

ocorrera

a preclusao

o reajuste e prorrogue o Contrato sem

16gica do direito;

13.4.
No caso de atraso ou nao divulgacao do lndlce de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
CONTRATADA a irnportancia calculada pela ultirna variacao conhecida, liquidando a diferenc;a correspondente
tao logo seja divulgado

o fndice definitivo.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria

referente ao reajustamento de prec;os do valor remanescente,
DO REEQUILfBRIO

13.5.

a

de calculo

sempre que este ocorrer;

ECONOMICO-FINANCEIRO

Tambern durante a vlgencia da contratacao, a CONTRATADA podera solicitar a revisao dos precos para

manter a equacao econornlco-financeira obtida na licitacao, mediante a cornprovacao dos fatos previstos no
art. 65, inciso II, alinea 'd', da Lei Federal n!? 8.666/1993, inclusive com dernonstracao em planilhas de custos;

.14., OA G~~.fiA ¢oNTRATUAL
14.l.

Fica dispensada

15.1.

-

4••

•

alteracoes:

DAS SAN«;OES ADMINISTRATIVAS"
.

,,.
.
..
Pela lnexecucao total au parcial do objeto contratual, a Adrnlnistracao

seguintes

·.·.·

a prestacao de garantia para execucao do objeto, conforme faculta o artigo 56 da Lei

Federal n!? 8.666/1993 e suas

..
.15...

••

·,

..
pode aplicar

.

...

:.~'

a CONTRATADA

as

sancoes:
15.l.l.

Advertencia par escrito, a criteria da autoridade competente, quando do nao cumprimento

de quaisquer das obrlgacoes contratuais consideradas

faltas leves, assim entendidas

aquelas que nao

acarretam

prejufzos significativos para o objeto contratado;
15.1.2.
Multa de: 0,2% (dais decirnos par cento) por dia sabre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucao do objeto, limitada a incidencia a 15 (quinze) dias; 10% (dez par cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, par perlodo superior a 15 (quinze) dias; 15%
(quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida; 0,07%
(sete centesimos par cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja
para reforc;:o ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maxima de 2% (dais por cento). O atraso
superior

a 25 (vinte e cinco) dias autorlzara

a Adrninistracao

CONTRATANTE

a promover a rescisao do

contrato;

15.1.3.

Suspensao

administrativa
a nos;

15.1.4.

de licitar e impedimenta
de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
pela qual a Adrninistracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dais

Declaracao de inidoneidade
perdurarem as motivos determinantes

para licitar ou contratar com a Adrnlnistracao Publica,
da punlcao ou ate que seja promovida a reabllitacao

enquanto
perante a

pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejufzos causados;

15.2.
Para condutas de retardamento,
fraude, inidoneidade,
sera aplicada multa de 30% do valor da
contratacao:
15.3.
As sancoes de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.
15.4.
A aplicacao de qualquer das sancoes administrativas previstas reallzar-se-a em processo administrativo

a

que assegurara o contradit6rio ea ampla defesa CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n!? 8.666/1993, Decreto Estadual n!? 522/2016 e alteracoes e, subsidiariamente,
a Lein!? 9.784/1999, Lei
Estadual nQ 7.692/2002;
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15.5.

A autoridade competente para aplicacao

das sancoes levara em consideracao

a gravidade da conduta

da CONTRATADA infratora, o carater educativo da sancao, bem como o dano causado ao CONTRATANTE,
observado o princf pio da proporcionalidade e razoabilidade;
15.6.
A aplicacao das sancoes administrativas
CONTRATADA nas esferas civil e criminal.

previstas

neste item nao afasta a responsabllizacao

da

15.7.
Pelo descumprimento das obrigacoes contratuais por falha em sua execucao, o CONTRATANTE podera
aplicar multa, conforme a gradacao estabelecida nas tabelas seguintes, nao sendo exaustivo o rol estabelecido:
._ ___,,,,;:-; ,--

..

w

-.-.

-··-'"

.·

.

·-:.:.,.

·,

DA INFRA~Ao ,:
.., ;:_ .PQl',ITOS
·.

_,_.

·;,

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

15.8.
Pelo descumprimento das obrigacoes contratuais, a Adrnlnistracao
contratado conforme a graduacao estabelecida nas tabelas seguintes:

aplicara

multas sabre o valor total

·.;. ·. ,;, ,. CO~RES~NO~Nt:1A ~.-· :,
1

1%

2

2%

3

3%

4

4%

5

5%

6

6%

1

Fraudar
qualquer
documentacao
que devera
ser
CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal.

2

entregue

a

.

;-;,·

6

Por ocorrencia

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

3

Por ocorrencia

3

Recusar-se
justificado.

5

Por ocorrencla

4

Executar
o fornecimento
dentro dos padroes
CONTRATANTE, de acordo com a especificacao.

5

Comunicar antecipadamente

6

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

7

Responder
tempestivamente
CONTRATADA.

a executar deterrninacoes

da FISCALIZA<;AO,

sem motivo

Para os itens a seguir, deixar de:

8

9
10

estabelecidos

pelo

5

Por ocorrencia

1

Por ocorrencia

2

Por ocorrencia

3

Por ocorrencia e
por dia

Apresentar informacoes atualizadas.

5

Por ocorrencia

Cumprir quaisquer itens nao previstos nesta tabela de multas.

1

Por item e por
ocorrencia.

Manter a docurnentacao

1

a data e horario da entrega.

as

de habilitacao

indagacoes

atualizada.

formuladas

pela
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11

Cumprir determinacso
FISCALIZA<;AO.

formal

12

Prestar os servicos/realizar
estabelecidos.

13

ou

instrucso

complementar

da

2

Por ocorrencia

4

Por ocorrencia

Assinar a Ordem de servico/ordern de Fornecimento/Contrato, no prazo
de 02 (dois) dias utels, contados a partir da data de sua convocacao formal
pelo CONTRATANTE.

2

Por dia de
atraso

14

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentacao exigida
no contrato.

1

Por ocorrencia
e por dia

15

Atender as demais obrigacoes e responsabilidades previstas na Lei
Federal n2 8.666/1993 e alteracoes, na Lei Federal n2 10.520/2002 e
Decreto Estadual n2 840/2017 e suas alteracoes,

3

Por item e por
ocorrencia

o fornecimento

dentro

dos padroes

15.9.
Quando a CONTRATADA
alcancar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente, em infracoes previstas,
restara configurado tarnbern a inexecucao total do objeto;
15.10. Tarnbern ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ille IV da Lei Federal n2 8.666/1993, a CONTRATADA
que:
15.10.1.
Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.10.2.
Ten ha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da llcitacao:
15.10.3.
Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao em virtude de atos
ilicitos praticados;
'16.

l)A VIG'@NCI~ DA ~ONTRATA~O

-- ..

.. .. .... ••,

<,

•.,

.c=· ..

,.--,:7·,::-:; . .: :: . ,·

16.l.
0 Termo de Contrato de fornecimento dos produtos sera substitufdo pela Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento, na forma do §42 do artigo 62 da Lei
n2.
8.666/1993,
considerando
que o objeto trata-se de entrega unica e imediata;

17. Q.A R£SClsAO tONTRATUAL,

-

17.l.
A rescisao deste contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n2 8.666/1993;
17.2.
No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter,
cautelarmente, os creditos decorrentes do contrato ate o valor dos prejuizos causados, ja calculados ou
estimados;
17.3.
No procedimento que visa rescisao do contrato, sera assegurado o contradit6rio e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, a CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providencias acauteladoras Judicial, nos termos da Lei;
17.4.
Permanecem reconhecidos os direitos da adrninistracao, em caso de resclsao administrativa prevista no
art. 77 da Lei Federal n2 8.666/1993, com suas posteriores alteracoes:

a

18~

DAS PRERROG~TIV~

DOiCONT~TANTj_~'.:·----.,---.·:.... :.

...

w-~~:

.

..

: ------::-~·-7-·»

18.1. A CONTRATADAreconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao Contrato, com fulcro no art. 58 da
Lei Federal n2 8.666/1993:
18.1.1.
Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 12 da
Lei Federal n2 8.666/1993;
18.1.2.
Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei Federal n2
8.666/1993;
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Fiscalizar sua execucao:
Aplicar sancces motivadas pela inexecucao total ou parcial do Contrato;

19. DO DIREITO DE PETl~O
19.1.
No tocante a recurses, representacoes e pedidos de reconsideracao, devera ser observado o disposto
no art. 109 da Lei Federal nQ 8.666/1993;

--~ ---~-

20. DA CLAUSULA ANTICORRUP~O
20.1.
Para a execucao desde 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 lntermedio de outrem, qualquer pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou
beneffcios de qualquer especie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta contratacao, 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;
21. DOS CASOS OMISSOS
21.1.
Na contratacao, caso ocorra qualquer omissao nas clausulas pactuadas neste ajuste, os impasses
deverao ser dirimidos conforme o caso e de acordo com a Lei Federal nQ 8.666/1993, Lei Federal nQ
10.520/2002, Lei Federal n2 6.404/1976 e suas alteracoes, Decreto Federal n2 10.024/2019, Decreto Estadual
nQ 8.199/2006, Decreto Estadual nQ 522/2016 e do Decreto Estadual n2 840/2017 e suas alteracoes, e demais
norm as federais aplicaveis e subsidiariamente as normas e Prindpios Gerais dos Contratos;
~--

22. DAS DISPOSltOES FINAIS
22.1.
Considerando que o desenvolvimento nacional sustentavel
atualmente um dos tres pilares das
compras publicas conforme o artigo 3Q da Lei Federal nQ 8.666/1993, torna-se necessario que a CONTRATADA
observe as exlgencias ambientais e sociais inerentes envolvida na aquisicao de bens, objeto da presente
licitacao, contida na lnstrucao Normativa da SLTI/MPOG nQ 01/2010, Lei Federal nQ 12.305/2010, Decreto
Federal nQ 7.746/2012 e legislacoes correlatas;
22.2.
As partes contratantes elegem o foro de Cuiaba/Ml' como competente para dirimir quaisquer questoes
oriundas do contrato, inclusive os casos ornissos que nao puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

e

..
·- ~
-.,,-·.w·23. DA_LEGISLA~O
23.1.
Lei Federal nQ 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicfio Federal, institui normas
para licitacoes e contratos da Adrrrinistracao Publica e da outras providencias:
23.2.
Decreto Federal nQ 9.412/2018 - Atualiza os valores das modalidades de licitacao de que trata o art. 23
da Lei nQ 8.666, de 21 de jun ho de 1993
23.3.
Decreto Estadual nQ 840/2017 - Regulamenta as modalidades licitat6rias vigentes, as aquisicoes de
bens, contratacoes de servicos, locacoes de bens m6veis, im6veis e o Sistema de Registro de Preco 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 licitacoes
publicas no ambito da Adrninistracao Ptiblica Estadual, e da outras providencias;
23.4. Decreto Estadual nQ 8.199/2006 - Fixa criterlo para o pagamento relativo as aquisicoes de bens,
contratacoes de servlcos, locacao de bens m6veis e im6veis e da outras providenclas:
23.5. Decreto Federal nQ 5.450/2013 - Regulamenta o pregao, na forma eletronica, para aquisicao de bens e
services comuns, e da outras providencias:
-

.

.
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23.6.
Lei Complementar Federal n!! 123/2006 - lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n!! 8.212/1991 e 8.213/1991, da Consolldacao das leis do
Trabalho - ClT, aprovada pelo Decreto-lei Federal n!! 5.452/1943, da lei n!! 10.189/2001, da lei Complementar
n!! 63/1990; e revoga as leis n!! 9.317 /1996, e 9.841/1999;
23.7.
lei Estadual n!! 10.442/2016 - Dispoe sobre a concessao de tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitacoes publicas destinadas as aquislcoes de bens e
services no ambito da Administracao Publica Estadual;
23.8. lei Complementar Estadual n!! 605/2018 - lnstitui no ambito do Estado de Mato Grosso o Estatuto da
Microempresa, da Empresa de Pequeno Portee do Mlcroempreendedcr Individual e da outras providencias:
23.9.
Decreto Estadual n!! 522/2016 - Regulamenta, no ambito do Poder Executive, a apllcacao da Lei Federal
n!! 12.846/2013 e demais medidas de responsablllzacao de pessoas jurfdicas, pela pratica de atos lesivos contra
a Adrninistracao Publica Estadual Direta e lndireta, e da outras providencias:
23.10. Lei Estadual n!! 7.692/2002 - Regula o processo administrative no ambito da Administracao Publica
Estadual;
23.11. Demais normas aplicadas ao caso;

24. DOS RESPONSAVEISPELA FISCAUZA~O E GESTAO CONTRATUAL
24.1.

Conforme art. 12, inciso IV da Portaria n!! 437 /2018:

Nome Fiscal Titular:---------Matrfcula: -------------

Nome Fiscal Substitute:---------Matrfcula:

Nome Gestor Titular:----------

Nome Gestor Substitute:----------

Matrfcula: -------------

Matricula: ---------------

25. DO RESPONSAVELPELA DEMANDA
25.1.
Atesto para os devidos fins que o Termo de Referencia foi elaborado observando as norm as pertinentes,
sendo definido o objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especificacoes que vedem ou limitem o ca rater
competitive, com previsao na LOA e PPA para fazer frente as despesas, constando tambern no Plano Anual de
Aquisicoes.

26. DA DIRETORIA DE ADMINISTRAtAQ SISTtMICA
26.1.
Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orcamentarla
despesas desta Contratacao.

PAULO HENRIQUE
LIMA
MARQUES:652152811
49

e financeira para fazer frente as

Assinadode forma digital
por PAULO HENRIQUE LIMA
MARQUES:65215281149
Dados: 2021.10.18
16:40:44
--04'00'

Carimbo e assinatura

Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva,

n2

1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/MT

j}}

•

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTAOO DE SEGURAN~A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTAOUAL DE TRANSITO

DETRANMT
27. DATA DE FINALIZAtlO

DO TERMO DE REFERENCIA

Cuiaba/Ml,
28. DA AUTORIZAtAO

de

DA AUTORIDADE COMPETENTE
Data:

de 2021.

J~ / J O

/2021

Considerando as inforrnacoes contidas neste Termo de Referencia, assim decido:

a

(().::} AUTORIZO. (Remeta os autos Coordenadoria de Aquislcoes e Contratos)
( ) NAO AUTORIZO, AG UAR DE. (Remeta os autos ao Demandante)
( ) NAO AUTORIZO, ARQUIVE-SE. (Remeta os autos ao Demandante)
( ) NAO AUTORIZO, RETIFIQUE

_

-------------------------·
(Remeta os autos ao Demandante)

GUSTAVO REIS LOBO DE
VASCONCELOS: 1293644
8620

Assinado de forma digit.al por
GUSTAVO REIS LOBO DE
VASCONC£LOS:1293b448620
Dados: 2021.10.18 16:50:53
-04'00'

Carimbo e assinatura

Av. Dr. Helie Ribeiro Torquato da Silva, ne 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/M]'

