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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN<;A POBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CONTRATO N. 053/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE
MATO GROSSO - DETRAN-MT E A EMPRESA
OLMI INFORMATICA LTDA.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN DE MATO GROSSO, Autarquia Estadual,
inscrita no CNPJ sob o nQ 03.829.702/0001-70, sediado
Centro Politico Administrativo,

a

Avenida Dr. Hello Ribeiro, nQ 1000, no

Cuiaba-Ml, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato

representado por por sua Assessora Tecnica II, Sra. MARIA CAROLINA BORGES DAL'MAGRO,
nomeada pelo Ato Governamental n.Q 26.505/2018, publicado no Diarlo Oficial do Estado de 20 de
julho de 2018, com delegacao de poderes concedida pela Portaria nQ 830/2019/GP/DETRAN-MT,
publicada no Dlario Oficial do Estado em 14 de novembro de 2019, brasileira, portadora do RG nQ
21815640 SEJUSP/MT e do CPF n° 046.611.311-00 residente e domiciliada em Culaba/Mf, e por seu
Diretor de Adrnlnlstracao Sisternica Sr. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES, com delegacao de
poderes concedido por ato governamental nQ 2.658/2019, publicado no Diario Oficial em 04 de
junho de 2019, brasileiro, portador da Cedula de ldentidade RG nQ 10009191 SSP/MTe inscrito no
CPF sob o nQ 652.152.81149, residente e domiciliado em Cuiaba-Mf e de outro lado a empresa OLMI
INFORMATICA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ nQ 00.789.321/0001-17,

localizada na Av. Mato Grosso, nQ 92-N, Bairro Modulo 02, CEP 78320-000, Jufna-MT, representada
pelo Sr. ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, portador da identidade nQ 1210787-5 SJ/MT e do CPF nQ
907.910.101-04, celebram o presente lnstrumento, em conformidade com o Decreto Estadual nQ
840/2017, Lei Federal nQ 10.520/2002, e da Lei Federal nQ 8.666/1993 e suas alteracoes e ainda,
pelas clausulas a seguir:

1.1.
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais permanentes, visando atender as
necessidades do Departamento Estadual de Transito - Detran/MT, do Batalhao da Polfcia Militar de
Transite Urbano e Rodoviario e da Delegacia Especializadade Roubo e Furtos de Veiculos.
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA

DE ESTADO DE SEGURAN~A

DEPARTAMENTO

2.1.

ESTADUAL

PUBLICA

DE TRANSITO

O presente Contrato esta vinculado ao Processo n2. 421217/2020, denominado Pregao

Eletronico n!! 18/2021/DETRAN/MT, fazendo parte deste instrumento, independentemente de sua

transcricao.

3.1.

O valor total do objeto contratado

e de R$ 10.633,67 (dez mil seiscentos e trinta e tres reais

e sessenta e sete centavos) conforme a proposta da contratada contendo os valores apresentados e
adjudicados do processo licitat6rio denominado Pregao Eletronico n!! 18/2021/DETRAN/MT,
conforme especificados abaixo:

Item

01

Descrii;ao

Und

Qtd

Valor unltarto

Valor Total

FOGAOA GAS MODELO DOMESTICO, BASE DE APOIO DAS

UN

17

R$ 625,51

R$ 10.633,67

GRELHAS,COM 04 BOCAS, DOTADOCOM FORNO, PAINEL
COM INDICAl;AO DAS FAIXAS DE TEMPERATURA DO
FORNO, LUZ DE FORNO, PRATELEIRADO FORNO COM
TRAVA DE SEGURANc;A,DIMENSOESMiNIMAS: 879 X 495
X 620 MM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 28 KG; NA COR
BRANCA. GARANTIA MfNIMA DE 01 (UM) ANO. UNI DADE.

TOTALGERAL 10.633,67

(Dez mil seiscentos e trinta e tres reais e sessenta e sete centavos)
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

4.1.

5[

rn.L

Os recursos para pagamento do objeto serao da seguinte dotacao orcamentarla:

6rgao/Entidade: 19301 - Departamento Estadual de Transite

Projeto/ Atividade

2007

5.1.

Elemento de Despesa

4490-5200

Fonte de Recurse

240

A contratacao tera vigencia de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura,

podendo ser prorrogado par iguals e sucessivos perfodos, ate o limite de 60 (sessenta} meses, nos
termos do art. 57, inciso I da Lei Federal n2 8.666/1993.

6.1.

Executar a fornecimento dentro dos padroes estabelecidos pelo CONTRATANTE, de acordo

com a especlficacao, responsabilizando-se por eventuais prejufzos decorrentes do descumprimento
de condicao estabelecida.
. 6.2.

Comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos as materiais

que estiverem em desacordo com as especiflcacoes exigidas, nem quaisquer pleitos de faturamentos
extraordinaries sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto contratado.
6.3.
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclarnacoes se
obrigam a atender prontamente.
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA POBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

6.4.

Aceitar os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarias,ate 25% (vinte e cinco por

cento) da quantidade inicial do contrato, devendo supressoes acima desse limite ser resultantes de
acordo entre as partes.
6.5.

Dispor-se a toda e qualquer flscallzacao, no tocante ao fornecimento do produto/servic;:o,

assim como ao cumprimento das obrigacoes assumidas.
6.6.

Prover de todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade do

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza.
6.7.

lndenizar terceiros e/ou ao CONTRATANTE, mesmo em caso de ausencia ou omissao de

fiscalizacso de sua parte, par 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.
6.8.

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.
6.9.

Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneffcio pr6prio, ou de

terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto
de interesse da Departamento Estadual de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT,ou de terceiros de
que tomar conhecimento em razao da execucao do objeto contratual.
6.10.

Manter, durante a vigencla da contratacao, as condlcoes de habllitacao exigidas, devendo

comunicar o CONTRATANTE a supervenlencla de fato irnpeditivo da manutencao dessascondicoes.
lnformar ao fiscal/gestor responsavel os telefones de contatos, endereco do
6.11.
estabelecimento e endereco de e-mail.
6.12.

Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no enderec;:o,

conta bancaria e outros julgados necessaries para recebimento de correspondencia.
6.13.
6.14.

lnstituir, se for o caso, o Programa de lntegridade em conformidade a Lei nQ 11.123/2020.
Atender as demais obrigacoes e responsabilidades previstas na Lei Federal nQ 8.666/1993 e

alteracoes, na Lei Federal nQ 10.520/2002 e Decreto Estadual n2 840/2017 e suas alteracoes,
6.15.

Responsabilizar-sepelos 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).
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7.1.

Fis

5!;J

Ass
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l

Emitir ordem de fornecimento e demais lnforrnacoes que achar pertinentes para o born

cumprimento do objeto.
7.2.

Prestar informac;:5ese esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo

representante ou preposto da CONTRATADA.
7.3.

Esta contratacao nao gera vfnculo empregatfcio entre os empregados da CONTRATADA ea

Admlnistracao,

vedando-se qualquer

relacao entre

estes que caracterize pessoalidade

e

subordinacso direta.
7.4.

Atestar a execucao dos services ou o fornecimento de materiais e receber as faturas

correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida neste Contrato e no Termo de
Referenda.
7.5.

Exercer a Fiscalizacao e Supervisao, por servidores previamente designados, podendo sustar,

recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servic;:o/fornecimento que nao esteja de acordo com as
condicoes e exigencies especificadas.
7.6.

Efetuar o pagamento devido pela execucao dos services ou fornecimento de materiais e

bens.
7.7.

Comunicar oficialmente

a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento

da

contratacao.

8.1.

A Contratada devera apresentar catalogo para os itens que compoern esta Contratacao, para

fins de previa conferencla.
8.2.
Os materiais deverao ser entregues, sob demanda, mediante agendamento de data e hora,
nos dias e horarios de expediente desta Autarquia, com comunicacao antecipada de 24 (vinte e
quatro) horas ao responsavel pelo recebimento na Gerencia de Material e Mobiliario do DETRAN/MT,
situado na Av. Paiaguas nQ 1000 - Centro Politico Administrativo - CUIABA/MT, no prazo maxima de
30(trinta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
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DE ESTADO DE SEGURANCA

DEPARTAMENTO

8.3.

PUBLICA

ESTADUAL DE TRANSITO

Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADAdevera

apresentar justificativa par escrito ao setor demandante ou fiscal indicando o prazo necessario, que
por sua vez anallsara e tornara as necessarlas provldencias para a aceitacao ou nao das justificativas
apresentadas.
8.4.
Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nQ 8.666/1993, os objetos serao
recebidos da seguinte forma:

8.4.1.

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

orgao/entldade CONTRATANTE,no ato da entrega do objeto e, encontrando irregularidade,
fixara prazo para correcao, ou, se aprovado, ernitira recibo;
8.4.2.

Definitivamente ap6s recebimento provis6rio, sera verificada a integridade da

execucao dos objetos, incluindo qualidade e quantidade, e sendo aprovados, sera efetivado o
recebimento definitive, com aposlcao de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e
(Danfe) ou na Nota Fiscal;

8.5.

Sendo consideradas insatisfat6rias a prestacao do fornecimento, sera lavrado Termo de

Recusa, no qual se conslgnarao as desconformidades, devendo a Contratada sanar as situacoes
verificadas.
8.6.

Ap6s a notlflcacao

a CONTRATADA, o prazo decorrido ate entao, para recebimento definitive,

sera desconsiderado, iniciando-se nova contagem assim que sanada as inconslstenclas.
8.7.

Na hip6tese de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, o Fiscalresponsavel reduzira a

termo os fatos ocorridos e encaminhara

a Autoridade

Competente, para procedimentos inerentes

a

aplicacao de penalidades.
8.8.

o recebimento

definitive nao devera exceder o prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do

recebimento provis6rio.
8.9.

Satisfeitas as exlgencias e condicoes previstas, sera lavrado Termo de Recebimento

Definitivo, assinado por Cornlssao au Servidor designado, o qual podera ser substitufdo pela
atestacao no verso da nota fiscal.
8.10.

O descarregamento do produto ficara a cargo da CONTRATADA,
devendo ser providenciada a

rnao de obra necessaria.
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8.11.

60

Aas/h.L

O aceite/aprovacao do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil

da CONTRATADA por vfcios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificacoes estabelecidas, verificadas, posteriormente,

garantindo-se

a

CONTRATANTE as

faculdades previstas no art. 18 da Lei Federal n!2 8.078/1990.
8.12.

A(s) nota(s) fiscal(is) deveralao] ser entregue(s) ao fiscal da contratacao.

8.12.1.

9.1.

As notas fiscais deverao ser emitidas para o CNPJ: 03.829.702/0001-70.

Nos termos do art. 72 da Lei Federal n!2 8.666/1993, a CONTRATADA nao podera subcontratar

o objeto desta contratacao,

.,.--...

10.1. Fica dispensada a prestacao de garantia para execucao do contrato, conforme faculta o artigo
56 da Lei Federal n!2 8.666/1993 e suas alteracoes,

11.1. A fiscallzacao/gestao sera exercida por servidores designados par Portaria pelo CONTRATANTE,
aos quais cornpetira acompanhar o Contrato e sanar as duvidas que surgirem, conforme o art. 67 da
Lei Federal n!2 8.666/1993.
11.2.

A flscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfelcoes tecnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou 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 n!2 8.666/1993.
OLMI
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA

DE ESTADO DE SEGURAN~A

DEPARTAMENTO
11.3.

Demais

obrigacoes,

vide

ESTADUAL

Portaria

PUBLICA

DE TRANSITO

n2 437 /2018/GP/DETRAN/MT

ou outra

que venha

a

altera-la ou substitui-la.

12.1.

0 pagamento dos valores pactuados sera realizado pela Diretoria de Administracao

do CONTRATANTE, a partir do atesto, pelo Fiscal do Contrato, mediante
CONTRATADA, por ordem

bancaria

(NOB), obedecendo

Sistemica

credito em conta corrente da

aos criterios

da legislacao vigente

ou

instrucao normativa/portaria.

12.l.l.

Para as operacoes de vendas destinadas a 6rgao Publico da Administracao

Estadual e Municipal,
ICMS42/2009,

Federal,

deverao ser acobertadas por Nota Fiscal Eletronlca, conforme Protocolo

recepcionado

pelo Artigo

198-A-5-2 do RICMS. lnforrnacoes

atraves do site

www.sefaz.mt.gov.br /nfe.
12.1.2.

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

bancarla para pagamento.
12.1.3.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na leglslacao

apllcavel,
12.1.4.

A CONTRATADA regularmente

Complementar

contrlbulcoes

Federal n2 123/2006,

optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

nao sofrera a retencao trlbutaria

quanto aos impostos e

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento flcara condicionado

a

apresentacao de comprovacao, par meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.2.

de cobranca, estes serao devolvidos

Havendo erro nos documentos

a CONTRATADA, sendo

que o prazo para pagamento sera acrescido do nurnero de dias contados da data da comunicacao da
incorrecao

pelo

devidamente
12.3.

CONTRATANTE ate

a

data

do

recebimento

dos

documentos

de cobranca

corrigidos, sem incidencia de quaisquer acrescimos.

A emissao antecipada do documento

fiscal nao lmpllcara adiantamento

da obrlgacso.

para o pagamento

woo,; . .~~p
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANi;,A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR.ANSITO

A CONTRATADAdevera indicar no corpo da Nota Fiscal, nome do banco, agencia e numero

12.4.

da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem

bancarta, bem como especiflcacao do local

em que foi executado o objeto.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou credlto porventura

12.5.

existente em favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigacoes nao cumpridas.
0 CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento ap6s a

12.6.

atestacao de que o servic;:o/fornecimento foi executado em conformidade com as especificacoes do
Contrato.
12.7.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigac;:5es, nem

implicara aceitacao definitiva do objeto.
12.8.

0 CONTRATANTE nao efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranc;:a em

banco, bem come os que forem negociados com terceiros por interrnedio da operacao de
"factoring".
12.9.

As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras prac;:as serao de

responsabilidade da CONTRATADA.
12.10. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de nao receber os objetos que nao estiverem em
perfeitas condic;:6es de uso e/ou de acordo com as especificacoes estipuladas no Termo de
Referencia/Contrato.
12.11. A CONTRATADA devera apresentar, juntamente

com a Neta Fiscal/Fatura, prova de

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domidlio

ou sede da

CONTRATADA, atraves de Certidoes expedidas pelos 6rgaos competentes, que estejam dentro do
prazo de validade expresso na pr6pria certidao, composta de:

12.11.1.

Certidao de Ouitacao de Tributos Federais, neles abrangidos as contrlbulcoes

sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal.
12.11.2.

Certldao expedida pela Secretaria da Fazendado Estado e Certidao Expedida pela

Prefeitura Municipal, quando couber.
12.11.3.

Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servic;:o -

FGTS (art. 27, a, Lei Federal

n2

8.036/1990, atraves da apresentacao do CRF - Certificado de

Regularidade do FGTS e.
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ESTADO DE MATO GROSSO
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DE ESTADO DE SEGURAN~A
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12.11.4.

ESTADUAL

PUBLICA

DE TRANSITO

Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justic;:a do Trabalho,

mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei Federal nQ 5.452/1943.

12.12. Os documentos constantes acima poderao ser modificados caso haja alteracao na leglslacao
vigente e ainda podera ser solicitado algum documento complementar julgado necessario a
cornplernentacao do processo.
12.13. Qualquer irregularidade que impec;:a a llquldacao da despesa sera comunicada

a

CONTRATADA, ficando o pagamento pendente ate que se providenciem as medidas saneadoras.
12.14. Na ocorrencia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Adrninistracao, o valor devido

a CONTRATADA devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua

apuracao se fara desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serao calculados

a

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 atualtzacao financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargosmorat6rios;
N

=

Nurnero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso;

13.1.

Caso seja pertinente ao objeto, o Contrato podera ser submetido a reajustamento de seus

prec;:os, conforme previsto no art. 55, inciso Ill, e art. 65, §8Q da Lei Federal nQ 8.666/1993.
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DO REAJUSTE

13.2.

Conforme preve o art. 32 da Lei Federal n2 10.192/2001, podera ser concedido o reajuste do

prec;:o contratado, a requerimento da CONTRATADAe depois de transcorrido 01 (um) ano da data
limite acumulado nos ultirnos 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, como disciplina o
art. 101 do Decreto Estadual n!l 840/2017, de acordo com o fndice de correcao monetaria 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
I

= reajuste procurado;

= f ndice relativo ao mes do reajuste;

lo = fndice relativo ao mes da data limite para apresentacao da proposta;
P = prec;:o atual do objeto;

b) Para os reajustes subsequentes:

R

= reajuste procurado;

I = fndice relativo ao mes do nova reajuste;
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lo
efetuado;
P

13.3.

=

f ndice relativo ao mes do infcio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

= preco dos servicos/produtos atualizado ate o ultimo

reajuste efetuado;

Os reajustes deverao ser precedidos de sohcitacao da CONTRATADA.

13.3.1.

Caso a CONTRATADA nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusao 16gica do direito.

13.4.

No caso de atraso ou nao divulgacao do f ndice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara

a

CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenc;:a
correspondente tao logo seja divulgado o fndice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.S.

Durante a vigencia do Contrato, a CONTRATADA podera solicitar a revisao dos precos para

manter a equacao econ6mico-financeira obtida na llcitacao, mediante a cornprovacao dos fatos
previstos no art. 65, incise II, alfnea 'd', da Lei Federal nQ 8.666/1993, inclusive com dernonstracao
em planilhas de custos.

14.1.

Comete infracao administrativa nos termos da Lei, a CONTRATADA que:

14.1.1.

Cometer fa Iha total na execucao do contrato.
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14.2.

14.1.2.

Ensejar o retardamento da execucao do objeto.

14.1.3.

Fraudar na execucao do contrato.

14.1.4.

Comportar-se de modo inldoneo.

14.1.5.

Cometer fraude fiscal.

14.1.6.

Nao mantiver a proposta.

Reputar-se-ao inidoneos atos tais coma os descritos nos artigos 92, paragrafo (mica, 96 e 97,

paragrafo unico, da Lei Federal n2 8.666/1993.
Pela lnexecucao total ou parcial do objeto contratual, a Adrninistracao pode aplicar

14.3.

a

CONTRATADA as seguintes sancoes:

14.3.1.
cumprimento

Advertencia par escrito, a criteria da autoridade competente, quando do nao
de quaisquer das obrigacoes contratuais consideradas faltas leves, assim

entendidas aquelas que nao acarretam prejulzos significativos para o servlco/fornecirnento
contratado.
14.3.2.

Multa de: 0,2% {dais decirnos por cento) par dia sabre o valor adjudicado em caso

de atraso na execucao do objeto, limitada a incidencia a 15 (quinze) dias; 10% (dez por cento)
sabre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por perfodo superior a 15
{quinze) dias; 15% (quinze por cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigacao assumida; 0,07% (sete centesirnos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para referee ou por ocasiao de prorrogacao}, observado o
maxima de 2% (dais por cento). 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracao CONTRATANTE a prom over a rescisao do contrato.
14.3.3.

Suspensao de licitar e impedimenta de contratar com o orgao, entidade au

unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de ate dais anos.
14.3.4.

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,

enquanto perdurarem os motives determinantes da puni~ao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
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14.4.
Para condutas de retardamento, fraude, inidoneidade, sera aplicada multa de 30% do valor
da contratacao.
14.5.
si.

As sancoes de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre

14.6.

A aplicacao de qualquer das sancoes administrativas previstas reallzar-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, Decreto Estadual nQ 522/2016 e alteracoes e,
subsidiariamente, a Lei nQ 9.784/1999, Lei Estadual nQ 7.692/2002.
14.7.

A autoridade competente para aplicacao das sancoes levara em consideracao a gravidade da

conduta da CONTRATADA infratora, o carater educativo da sancao, bem coma o dano causado ao
CONTRATANTE, observado o prindpio da proporcionalidade e razoabilidade.
14.8.

A aplicacao das sancoes administrativas previstas neste item nao afasta a responsablllzacao

da CONTRATADA nas esferas civil e criminal.
14.9.

Pelo descumprimento das obrigacoes contratuais par falha em sua execucao, o

CONTRATANTE podera aplicar multa, conforme a gradacao estabelecida nas tabelas seguintes, nao
sendo exaustivo o rol estabelecido:

1

1

2

2

3

3

4

4
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5

5

6

6

14.10. Pelo descumprimento das obrigacoes contratuais, a Administracao aplicara multas sabre o
valor total contratado conforme a graduacao estabelecida nas tabelas seguintes:

1

1%

2

2%

3

3%

4

4%

5

5%

6

6%
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1

Fraudar

qualquer

documentacao

que devera ser entregue

a

6

CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal.

2

Destruir

ou danificar

documentos

ocorrencia

por culpa ou dolo de seus

3

agentes.

3

Por

Por
ocorrencia

Recusar-se a executar deterrninacoes

da FISCALIZACAO, sem

5

motivo justificado.

Por
ocorrencia

Para os itens a seguir, deixar de:

4

Executar o fornecimento dentro dos

padroes estabelecidos pelo

5

Por
ocorrencia

CONTRATANTE, de acordo com a especlflcacao,

'

5

Comunicar antecipadamente

1

a data e horario da entrega.

Por
ocorrencia

6

lnformar alteracoes

de telefone,

enderec,:o, conta bancaria

e

2

Por
ocorrencla

e-mail.

7

Responder

tempestivamente

as indagacdes

formuladas

pela

3

Por

ocorrsncia

CONTRATADA.

e

par dia

, -,;~~~ ':
t
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8

5

Apresentar lnformacoes atualizadas.

Par
ccorrencia

9

1

Cumprir quaisquer itens nao previstos nesta tabela de multas.

Por item e por

ocorrencla.

10

Manter a docurnentacao de habllltacao atualizada.

1

Por item e par
ocorrencia

11

Prestar os servicos/reallzar o fornecimento dentro dos padroes
estabelecidos.

12

Por

4

ocorrencia

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a docurnentacao

Par

1

exigida no contrato.

ocorrencia e
par dia

13

Atender as demais obrigacoes e responsabilidades previstas na
Lei Federal n2 8.666/1993 e alteracoes, na Lei Federal n2

3

Por item e par
ocorrencia

10.520/2002 e Decreto Estadual n2 840/2017 e suas alteracoes.

14.11.

Quando a CONTRATADAalcancar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente, em

infracoes previstas, restara configurado tarnbern a inexecucao total do objeto.
14.12. Tarnbern ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei Federal n2 8.666/1993, a
CONTRATADA
que:
14.12.1.
no

Tenha sofrido condenacao definitiva par praticar, par meio dolosos, fraude fiscal

recolhimento de quaisquer tributos.

14.12.2.

Tenha praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licitacao.
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14.12.3.

ESTADUAL DE TRA.NSITO

Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao em virtude

de atos ilfcitos praticados.

A rescisao deste contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nQ

15.1.
8.666/1993.
15.2.

No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA,a CONTRATANTE

podera reter, cautelarmente, os creditos decorrentes do contrato ate o valor dos prejufzos causados,
ja calculados ou estimados.
15.3.

No procedimento que visa

a resclsao do contrato, sera assegurado o contradit6rio

ea 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 prejufzo da possibilidade de a CONTRATANTE
adotar, motivadamente, provldencias acauteladoras Judicial, nos termos da Lei.
15.4.

Permanecem reconhecidos os direitos da Adrnlnlstracao, em caso de resclsao administrativa

prevista no art. 77 da Lei Federal nQ 8.666/1993, com suas posteriores alteracoes.

16.1.

A CONTRATADAreconhece os direitos do CONTRATANTE relatives ao presente
contrato:

16.1.1.

Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65,

§lQ, da Lei Federal nQ 8.666/1993.
16.1.2.

Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei

Federal n2 8.666/1993.
16.1.3.

Aplicar as sancoes motivadas pela mexecucao,total ou parcial do contrato.

16.1.4.

Fiscalizara execucao do ajuste.
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17.l.

ESTADUAL DE TRANSITO

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 lnterrnedlo

de outrem,

vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
objeto deste contrato,

pagamento, doacao, cornpensacao,

especie, seja de forma direta ou indireta quanto ao

ou de outra forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda,

pelos prepostos e colaboradores,

18.1.

qualquer

conforme disposto no Decreto Estadual nQ 572/2016.

Considerando que o desenvolvimento

nacional

sustentavel

e atualmente

das compras publicas conforme o artigo 3Q da Lei Federal nQ 8.666/1993,
Federal nQ 12.349/2010,

um dos

tres pilares

na redacao dada pela Lei

torna-se necessario que a CONTRATADA observe as exigencias ambientais e

socials inerentes envolvida na aquisicao de bens, objeto da presente llcltacao, contida na Instrucao
Normativa da SLTI/MPOG nQ 01/2010, Lei Federal nQ 12.305/2010,

Decreto Federal nQ 7.746/2012

e

legislacoes correlatas.
18.2.

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei Federal nQ 10.520/2002,

Federal nQ 8.666/1993
e, supletivamente,

alteracoes, Decreto Estadual nQ 840/2017, nos preceitos do direito publico

e

pelos principios

privado, bem como, pelas clausulas e
18.3.

Na contratacao,

Estadual nQ 8.199/2006,

da teoria geral dos contratos

conforme

de direito

ornissao nas clausulas pactuadas neste ajuste, os

o caso e de acordo com a Lei Federal nQ 8.666/1993,

Lei Federal nQ 6.404/1976,

Decreto

Federal nQ 10.024/2019,

Lei

Decreto

Decreto Estadual nQ 522/2016 e do Decreto Estadual nQ 840/2017, e demais

normas federals aplicavels e subsidiariamente
18.4.

e pelas disposicoes

condicoes deste Contrato.

caso ocorra qualquer

impasses deverao ser dirimidos
Federal nQ 10.520/2002,

Lei

No tocante a recursos,

as normas e Principios Gerais dos Contratos.

representacoes e pedidos de reconsideracao, devera ser observado o

disposto no art. 109 da Lei Federal nQ 8.666/1993.
/··
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19.1.

As partes contratantes

elegem o foro de

Cuiaba/Mf como competente

para dirimir

quaisquer questoes oriundas do contrato, inclusive os casos omissos que nao puderem ser resolvidos
pela via administrativa,

19.2.

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem entre si ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes

assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual tear e forma, para um s6 efeito, juntamente
com 02 (duas) testemunhas abaixo.
Culaba - MT, OS de julho de 2021.
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