ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN<;A
DEPARTAMENTO

PUBLICA

ESTADUAL DE TRANSITO

TERMO DE REFERENCIA N2 167 /2021
(
(
(
(

) AQUISIC::AO / CONTRATAC::AO
) ADES.AO A ATA DE REGISTRO DE PREC::05
) ADITIVO DE CONTRATO
) LOCAC::AO DE IMOVEL
I - INFORMA<;OES PRIMARIAS SOBRE A DESPESA

I 2 - NU MERO DA UNIDADE OR<;AMENTARIA:

1- ORGAO: DETRAN/MT

19301

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

(
(

) Obras e Servic;:os de Engenharia
) Material Permanente

Custeio:
( ) Material de Consumo

(
(

) Capacitacao
) Consultoria/Auditoria/Assessoria

( x ) Outros Servic;:os
( ) Outras Despesas Correntes
4 - UNIDADE ADMINISTRATIVA DEMANDANTE: COORDENADORIA DE OB RAS E ENGENHARIA/DETRAN/MT

-

COORDENADORIA
FISCALIZADORA:
ADMINISTRATIVA
UNIDADE
ENGENHARIA/DETRAN/MT
II - FUNDAMENTACAO Ml NIMA PARA A CONTRATA<;AO

5

1.

DE

OB RAS

E

DO OBJETO SINTETICO
1.1. 0 presente Termo de Referenda tern par objeto a locacao do im6vel comercial destinado a abrigar,
provisoriamente, os blocos da Diretoria de Adrninistracao Sisternica (DAS), Presidencia, Protocolo,
Corregedoria e Almoxarifado/Transporte durante o perfodo de reforma da sede do DETRAN/MT.
Este, encontra-se localizado na Avenida Kayto Guilherme do Nascimento, N° 150 (antiga rua A),
Residencial
0
0
0
0

Paiaguas, CEP: 78048-258, Cuiaba-MT.

Area construida de 1.276,28 m2, divido entre Terreo e o Pisa Superior
Area do terreno de 2.174,00 mts
Terreno de 400 mts para estacionamento de veiculos
Possui: 12 (doze) salas, 4 (quatro) conjuntos de banheiro, 3 (tres) salas menores, 1 (uma) copa, 1
(uma) cozinha, cantina e estacionamento

2.

DA DOTA<;AO OR~MENTARIA
As despesas decorrentes do servic;:o a ser contratado correrao as expensas dos recursos especfficos
2.1.
consignados no orc;:amento do Departamento
Estadual de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT,
conforme dotacao orcarnentaria
Programa:

Subacao:
Natureza da Despesa:

3.

abaixo relacionada:
036

Projeto/Atividade (Ac;:ao):

2005

02

Eta pa:

1

3390-3900

Fonte:

240

DA DESCRl<;AODOS SERVl<;OS E ESTIMATIVA DO VALOR
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ITEM/
LOTE

CODIGO ,,
UN.
SlA~/TCE

QTDE

1098384
12

52201

(DOZE

/1

MESES)

SERVI'°

_

J\S$.

___.!

locacao do im6vel comercial destinado a abrigar,
provisoriamente, os blocos da Diretoria de
Adrnlnistracao Sistemica (DAS), Presidencia, Protocolo,
Corregedoria e Almoxarifado/Transporte durante o
periodo de reforma da sede do DETRAN/MT. Este,
encontra-se localizado na Avenida Kayto Guilherme
do Nascimento, N° 150 (antiga rua A), Residencial
Paiaguas, CEP: 78048-258, Cuiaba-MT

MENSAL

R$

20.000,00

TOTAL ESTIMADO MENSAL DA CONTRATAtAO
TOTAL ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAtAO (12 MESES)
OBSERVA~AO:

~

V. UNITARIO

"'
'
-4t
~-- ---_

f\s. _)
ESTADO DE MATO GROSSO

V. ANUAL

R$240.000,00

R$20.000,00
R$ 240.000,00

Cumpre informar que o valor da Iocacao do im6vel comercial corresponde

a R$ 20.000,00

(vinte mil) reals, acrescido do valor referente as seguintes despesas:

1.
2.
3.

Canta de agua:
Canta de Luz e;
IPTU, proporcional ao tempo de locacao.

•

DESTACA-SE! Ficara acordado que o valor referente ao pagamento mensal da locacao efetivar-se-a
somente quando houver a entrega do bem im6vel com suas pertencas, em estado de servir ao uso
a que se destina e a mante-la nesse estado, pelo tempo do contrato, reparando todo e qualquer
dano ou deterioracao das estruturas fisicas do im6vel (Conforme o Parecer Tecnico DETRAN/COEng P.T. N!! 028/2021, o LAUDO DE AVALIAtAO N° 165/2021/SACID, bem como as propostas/
contrapropostas constantes no processo), bem coma responder pelos vicios e defeitos anteriores

a locacao.

4.
DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATA<;AOE DEMAIS DEFINlc;Oes
4.1.l.
Considerando o montante de demandas apresentas a esta Coordenadoria
de Obras e
Engenharia, demandas estas oriundas do Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso para garantir a

-

"

revitalizacao e arnpliacao do Complexo da Sede do Departamento Estadual de Transite - DETRAN/MT;
4.1.2.
Considerando que esta Autarquia apresentou estudos e elaboracao de projetos, em razao da
tomada de prec;:o n2 06/2019/DETRAN/MT
- "Contratacao de empresa especializada
em servic;:os de
engenharia e arquitetura para execucao de obra de revltallzacao e arnpliacso do Complexo da Sede do
Departamento Estadual de Transite - DETRAN/MT;
4.1.3.
Considerando que as obras poderao ocorrer de forma simultanea

em diferentes blocos o que

podera resultar na atuacao sirnultanea de 04 (quatro) empresas na Sede do DETRAN/MT;
4.1.4.
Considerando a localizacao do im6vel, estando este a cerca de 1,9 km de distancia da Sede
do DETRAN-MT (conforme o Google Maps.) e a estrutura fisica do local, haja vista amoldar-se as
necessidades

para funcionamento,

seguindo os criterios e pararnetros tecnicos definidos

9050/2015, quanta as condicoes de acessibilidade
nas edlficacoes:
4.1.5.
Considerando a necessidade em proporcionar um ambiente adequado

pela ABNT NBR

ao exercfcio regular

das demandas atinentes a esta Autarquia;
4.1.6.
Considerando o cabal cumprimento dos procedimentos destinados a locacao, trazidos pela
PORTARIA 271/2019/GP/DETRAN-MT
e demais, bem coma, sendo o prec;:o compativel com o valor de
mercado (Avaliacao de Valor Maximo Mensal - SINFRA),. Frisa-se pautar a escolha nas necessidades de

instalacao e localizacao, com escopo de ELIMINAR desvantagens ao DETRAN-MT.

DAS QUANTIDADES
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4.2.

Nao se aplica.

DA ESCOLHA DA MODALIDADE
4.3.

A locacao de im6vel

dispensa

de

se fundamenta

no inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93,

que dispoe sobre a

licitacao para locacao de im6vel destinado ao atendimento das finalidades precf puas da

adrntnistracao
DA FORMA~AO DE LOTES

4.4.

Nao se aplica.

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO A ME/EPP/MEI
4.5.

Nao se aplica.

DA PARTICIPA~AO DE CONSORCIOS
4.6.
S.
5.1.

Nao se aplica.
DOS OBJETIVOS A SEREM ATINGIDOS
Com a contratacao pretendemos pretendemos

garantir

a

seguranca dos agentes publicos lotados

nos setores/blocos citados no subitem 1.1 (Diretoria de Admlnlstracao

Sistemica

(DAS), Presidencia,

Protocolo, Corregedoria e Almoxarifado/Transporte), e, sem duvidas, proporcionar um ambiente que com
estrutura adequada ao exercfcio regular das demandas atinentes a este Departamento Estadual de Transite.
Leva-se em consideracao a acentuada carga de trabalho dos referidos setores;
5.2.
As instalacoes pretendidas foram escolhidas levando-se em conta o espaco ffsico (conforme expoe
os Laudos Tecnicos acostados aos autos), eis que
amplo, assim como a localizacao do im6vel situado a

e

poucos metros desta autarquia (1,9 km).
5.3.
Cumpre ressaltar que houve uma certa morosidade na busca do mesmo, haja vista o im6vel
pretendido ter de adequar-se as necessidades detectadas, nos projetos que antecedem este termo.
5.4.
Por fim, em atendimento
ao Princfpio da Economicidade,
lnteresse Publico e Eficiencia
Administrativa acima relatados,

Resta cristalina a necessidade

na locacao do im6vel,

objeto do presente

Termo Referenda.
6.
DA EXECU(:AO/ENTREGA DOS SERVl<;OS E CRITERIOS DE RECEBIMENTO/ACEITA<;AO
6.1. 0 LOCADOR devera entregar ao LOCAT.ARIO o im6vel alugado, com suas pertencas, em estado de
servir ao uso a que se destina ea mante-la nesse estado, pelo tempo do Contrato, reparando todo e
qualquer dano ou deterioracao das estruturas ffsicas do im6vel, bem como responder pelos vfcios e
defeitos anteriores

a locacao:

6.2. Em caso de nao cumprimento

do disposto

Extrajudicial,
efetuar a reducao proporcional
execucao dos reparos necessarlos, mediante
7.

no item 6.1, o LOCAT.ARIO podera,

ap6s

Notificacao

do aluguel

para suprir os gastos decorrentes da
contraprestacao das notas fiscais ou recibos dos

referidos services.
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FORMALIZA<;AO DE CONTRATO DE LOCA<;AO DE IMOVEL COM

ODETRAN/MT
7.1.1.
Os documentos

destinados a forrnalizacao

do contrato de locacao de im6vel com este De-

partamento Estadual de Transite constam No ANEXO I, da PORTARIA N° 271/2019/GP/DETRAN-MT
8.

DAS OBRIGA<;CESDO LOCADOR
8.1. 0 LOCADOR devera entregar ao LOCATARIO o espaco pronto, com as devidas adequacoes na
edificacao, conforme entendimento desta - COENG (Conforme o Parecer Tecnico DETRAN/COEng
P.T. N2 028/2021, o LAUDO DE AVALIA<;AO N° 165/2021/SACID, bem como as propostas/
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contrapropostas constantes no processo), assim como de nossos
Slsternica

e Executivo).

Contudo,

diante

as necessidades

diretores

apontadas,

(de Adrnlnlstracao

expoe-se

as correc;:5es

estruturais a serem realizadas:

•

Elabora o projeto de layout ap6s o envio do quantitative de servidores e quais setores ocuparao o
espaco bem coma os rnobillarios e equipamentos que serao levados de cada setor;
Limpeza e higienizacso da caixa dagua bem coma conserto da tampa;

•

Acessibilidade

•

exterior da edificacao:
Entregar o im6vel em condicoes de uso, com a manutencao dos vestiarios,
danificados e demais adequacoes necessarias:

•

lnstalacoes

•

necessaries dais pontos de eletrica:
Pintura interna, externa e fachada com identidade

•

conforme normas tecnicas ABNT NBR 9050/2020 e ABNT 16537/2016 no interior e

de rede eletrica e 16gica conforme

reparo dos forros

projeto de layout, e para cada ponto de 16gica sso
visual conforme

manual

de padronizacao

do

Governo do Estado de Mato Grosso;

8.2. Fica a cargo do LOCADOR as adequacoes pertinentes a rede 16gica;
8.3. Neste passo, para que haja a efetivacao deste subitem, sera necessario realizar as seguintes
alteracces:
8.4. Em caso de nao cumprimento do disposto no subitem 8.1, o LOCATARIO podera, ap6s Notificacao
Extrajudicial,
efetuar a reducao proporcional
execucao dos reparos necessaries, mediante

do aluguel para suprir os gastos decorrentes da
contraprestacao das notas fiscais ou recibos dos

referidos servic;:os.
8.5. Comunicar ao LOCATARIO a rnarufestacao de nao renovar o Contrato, com antecedencia minima de
120 (cento e vinte) dias, para que a finalidade publica do presente instrumento nao seja prejudicada
ou interrompida,

dando tempo habil para que o locatario providencie

novo local;

8.6. Havendo interesse na renovacao da vigencia contratual, devera o LOCATARIO manifestar-se com
antecedencia minima de 90 (noventa) dias;
8.7. Fica o LOCADOR responsavel pela quitacao do IPTU (proporcional ao tempo de locacao), contas de
agua e luz.
r,

8.8. O LOCADOR mantera, durante toda vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac;:5es
por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao
e quallficacao exigidas na Dispensa de
Licitacao:
8.9. Aceitar alteracao da finalidade publica a ser atendida pela presente l.ocacao, a qualquer tempo,
sem que isso acarrete rescisao contratual,

multa ou dever de pagar qualquer

indenizacao:

8.10. 0 reconhecimento dos direitos da Adrninistracao, em caso de rescisao administrativa prevista no
art. 77 da Lei nQ 8.666/90;
8.11. Outras obrigacoes expressas no art. 22 da Lei n° 8.245/1991 e pelos art. 566,567 e 568 da lei
10.406/2002
9.

DAS OBRIGAc;Oes DO LOCATARIO
9.1. Pagar o valor do aluguel, que, efetivar-se-a somente quando houver a entrega do bem im6vel com
suas pertenc;:as, em estado de servir ao uso a que se destina e a rnante-la nesse estado, pelo tempo
do contrato, reparando todo e qualquer dano ou deterioracao das estruturas ffsicas do im6vel
(Conforme o Parecer Tecnico DETRAN/COEng P.T. N2 028/2021, o LAUDO DE AVALIAf;AO N°
165/2021/SACID, bem como as propostas/ contraproposta
s constantes no processo), bem como
responder pelos vi cios e defeitos anteriores a locacao.
9.2. Utilizar o im6vel para o atendimento da finalidade publica proposta;
9.3. Levar ao conhecimento da LOCADORA, imediatamente,
o surgimento de qualquer dano ou defeito
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COEng
Fis. LiL.

l Ass.Ji

para que seja realizada a reparacao:
9.4. Outras obrigacoes expressas no Art. 23 da Lei 8.245/91.

10.

DOS ACRESCIMOS E ADAPTA(:CES
10.1. Ao LOCATARIO e facultada a reallzacao de obras de ampllacao e adaptacao que julgar necessaries
para atender a finalidade

publica. sempre com o consentimento por escrito do LOCADOR;

10.2. As despesas deverao ser feitas

a custa do

findada a locacao, ficarao incorporadas

LOCATARIO e sob sua inteira responsabilidade,

ao im6vel, sem que lhe caiba direito

as quais,

a indenizacao

pelas

mesmas;
10.3. Quando necessario acrescer o espaco locado, sendo este de propriedade da LOCADORA e que
faca pa rte do im6vel em questao, o mesmo devera ser feito atraves de Termo Aditivo, tendo coma
pararnetro o valor do m2 avaliado no Laudo de Avaliacao de lm6vel;
10.4. A LOCADORA fica obrigada a custear
necessarias

a

conservacao

e/ou

e rnanutencao

ressarcir

do im6vel,

as obras comprovadamente

uteis ou

conforme disposto no Art. 578 da Lei

10.406/02, bem como no Art. 35 da Lei 8.245/91.

11.

DA FISCALIZA~O E GESTAO CONTRATUAL

11.1.
A fiscalizacao/gestao sera exercida por servidores designados par Portaria pelo LOCATARIO, aos
quais cornpetira acompanhar a contratacao e sanar as duvidas que surgirem, conforme o art. 67 da Lei
Federal nQ 8.666/1993;
11.2.
As decisoes e provldencias que ultrapassarem a cornpetencia dos representantes deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes, coma previsto em
paragrafo 2Q, do artigo 67, da Lei n.Q 8.666/93;
11.3.
0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
Contratuais, Lei Federal 8.666/1993 e demais legislacoes aplicavets:
11.4.
Demais obrigacoes, vide Portaria nQ 437 /2018/GP/DETRAN/MT
substitui-la;

12.
,,,--..
,

'

com as Clausulas

ou outra que venha a altera-la

ou

DAS CONDl(:CES DE PAGAMENTO E ATUALIZA~O MONETARIA

12.1.
O pagamento dos valores pactuados sera sera depositado na Agenda nQ ---- Canta Corrente
nQ _____ _, Banco
-, tendo coma beneffciario, mediante procuracao
CPF
nQ.

13.

DO REAJUSTE/DO REEQUILf BRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
13.1. Sera admitido o reajuste do valor locaticio mensal, mediante pedido formulado pelo locador, que
devera canter justificativa tecnica e gerencial, laudo de avaliacao e autorlzacao do CONDES,
conforme discorre a Resolucao n° 01/2020-CONDES.
13.2. 0 valor do aluguel sera reajustado, mediante pedido formulado pelo locador, ao completar
efetivamente, 12 (doze) meses para o calculo do fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA) , acumulado nos doze ultimas meses a partir da assinatura de contrato do ano seguinte,
reajuste este que sera registrado par meio de apostilamento, com fulcro no Paragrafo Unico do art.
nQ. 102 do Decreto Estadual nQ 840/2017;

14.

DO RECEBIMENTO E DEVOLU(:.AO DO IMOVEL
14.1. 0 Termo de Recebimento do lm6vel sera lavrado pelo (a) Fiscal do Contrato, no ato de
recebimento das chaves, momenta este que sera dado inicio vigencia do presente Contrato.
14.2. Campora o Termo de Recebimento do lm6vel, Relat6rio Tecnico elaborado por servidor (a)

a

engenheiro (a) do LOCATARIO, detalhando as condicoes do im6vel que sera recebido, devendo
canter fotografias, aprovando as instalacoes a serem ocupadas.
14.3. O Termo de Devoluc;aodo lm6vel sera lavrado pelo (a) Fiscal do Contrato quando da desocupacao
do im6vel ao final do Contrato, devendo ser assinado pela LOCADORA, momenta este que sera
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dada a QUITA<;AO de todas as obrigacoes advindas do Contrato.
15. DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS
15.1.
A parte que der causa rescisao injustificada, por desrespeitar o estabelecido na Clausula Decirna
Terceira, devera pagar multa referente ao valor de 01 (um) mes de aluguel;
15.2.
Havendo a cornunicacao tempestiva do interesse por rescindir o Contrato, respeitando os prazos

a

estabelecidos
inciso acima.

, a parte que der causa

a rescisao

fica isenta do pagamento da multa contratual

prevista no

16. DA VIGENCIA DA CONTRATAc;AO
16.1.
O contrato tera vlgencla de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do Termo de
Recebimento do lm6vel;
16.2.
Havendo interesse entre as partes em renovar o presente Contrato, devera ser lavrado Termo
Aditivo, dentro do periodo de vigencia, em observancia as normas previstas na Lei nQ 8.245/91 (Lei no
lnquilinato), bem coma as demais.

17. DA RESCISAO CONTRATUAL
17.1.
A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias contratuais,

a

a

e as previstas em lei ou regulamento
parte que der causa rescisao:
17.2. Havendo interesse par parte da LOCADORA de rescindir o presente Contrato, devera comunicar o

LOCATARIO com antecedencia mfnima de 120 (cento e vinte) dias;
17.3. Havendo interesse par parte do LOCATARIO de rescindir o presente Contrato, o mesmo devera
comunicar a LOCADORA com antecedencia minima de 30 (trinta) dias;
17.4. Advindo qualquer internperie sobre o im6vel decorrente de acoes judiciais, extrajudiciais ou
administrativas que obrigue o LOCATARIO a desocupar o im6vel antes do encerramento do
Contrato, fica a LOCADORA obrigada a indenizar o LOCATARIO por qualquer onus que esse possa
sofrer pela desocupacao do im6vel.
18. DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
18.1.
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao Contrato, com fulcro no art. 58
da Lei Federal nQ 8.666/1993:
18.1.1.
Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados
da Lei Federal nQ 8.666/1993;

nos limites previsto no art. 65, § lQ

18.1.2.
Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei Federal
nQ 8.666/1993;
18.1.3.
Fiscalizar sua execucao:
18.1.4.
Aplicar sancoes motivadas pela inexecucso total ou parcial do Contrato;
19. DO DIREITO DE PETl<;AO
19.1.
No tocante a recursos, representacces e pedidos de reconslderacao,
devera ser observado o
disposto no art. 109 da Lei Federal nQ 8.666/1993;
20. DA ClAUSULA ANTICORRUP<;AO
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 par intermedio de outrem, qualquer pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer especie, seja de forma direta ou indireta quanta ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele 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 ornissao 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 nQ 6.404/1976 e suas alteracoes, Decreto Federal nQ 10.024/2019, Decreto
Estadual nQ 8.199/2006,
Decreto Estadual nQ 522/2016 e do Decreto Estadual nQ 840/2017 e suas
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alteracoes,

e demais

normas federais

aplicaveis

e subsidiariamente

as normas

Ass.cf;_

e Princfpios

Gerais

dos

Contratos;

22. DAS DISPOSltOES FINAIS
22.1.
Considerando que o desenvolvimento nacional sustentavel e 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 exigencies ambientais e sociais inerentes envolvida na aquisicao de bens, objeto
da presente licltacao,
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 faro de Cuiaba/Mf como competente para dirimir quaisquer
questoes oriundas do contrato, inclusive os casos omissos que nao puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

23. DA LEGISLAtAO
23.1.
Lei Federal nQ 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicao
normas para licitacoes e contratos da Adrninistracao Publica e da outras providencias:

Federal,

institui

23.2.
Decreto Federal n2 9.412/2018 - Atualiza os valores das modalidades de llcitacao de que trata o art.
23 da Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993;
23.3.
Decreto Estadual nQ 840/2017 - Regulamenta as modalidades licitat6rias vigentes, as aqulsicoes de
bens, contratacoes de services, 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 arnbtto da Adrninistracao Publica Estadual, e da outras providencias:
23.4. Decreto Estadual nQ 8.199/2006 - Fixa criteria para o pagamento relativo as aquisicoes

de bens,

contratacoes de services, locacao de bens m6veis e im6veis e da outras providencias:
23.5.
Decreto Federal nQ 5.450/2013 - Regulamenta o pregao, na forma eletrcnica, para aquisicao de bens
e services comuns, e da outras providencias:
23.6.
Decreto Estadual nQ 522/2016 - Regulamenta, no ambito do Poder Executivo, a aplicacao da Lei
Federal nQ 12.846/2013 e demais medidas de responsabllizacao
de pessoas juridicas, pela pratica de atos
lesivos contra a Adrninistracao Publica Estadual Direta e lndireta, e da outras providencias:
23.7.
Lei Estadual nQ 7.692/2002 - Regula o processo administrative no arnbtto da Administracao
Esta dual;
23.8.
LEI N° 8.245/91
pertinentes.

- Oispoe sobre as locacoes dos im6veis

urbanos e os procedimentos

Publica
a elas

24. DOS RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAc;AO E GEST.AO CONTRATUAL
Conforme art. 12, incise IV da Portaria n2 437 /2018:
Nome Fiscal Titular:

Nome Fiscal Substitute:

Matrfcula:

Matrfcula:

Nome Gestor Titular:

Nome Gestor Substitute:

Matricula:

Matricula:

25. DO RESPONSAVEL PELA DEMANDA E PELO TERMO DE REFERENCIA
Atesto para os devidos fins que o Termo de Referenda foi elaborado observando as normas pertinentes,
sendo definido o objeto de forma precisa, suficiente e clara, sem especiftcacoes 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.

Av. Dr. Hello Ribeiro Torquato da Silva, n!l 1000 - CEP 78.048-910 - Cuiaba/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANtA
DEPARTAMENTO

PUBLICA

ESTADUAL DE TRANSITO

Carimbo e assinatura

26. DA DIRETORIA DE ADMINISTRAtAO SISTEMICA
Atesto para os devidos fins que dispomos
despesas desta

de capacidade

orcamentarta

e financeira

para fazer frente as

Contratacao,

27. DATA DE FINALIZAtAO DO TERMO DE REFERENCIA
Cuiaba/Mt, 30 de setembro de 2021.
28. DA AUTORIZAtAO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Data:
Considerando

_/}_J__J //J

/2021.

as informacoes contidas neste Termo de Referenda, assim decido:

a

(~UTORIZO. (Remeta os autos Coordenadoria
de Aquisicoes e Contratos)
( ) NAO AUTORIZO, AGUARDE. (Remeta os autos ao Demandante)
( ) NAO AUTORIZO, ARQUIVE-SE. (Remeta os autos ao Demandante)
( ) NAO AUTORIZO, RETIFIQUE ----------------------------------------..,.-,,-------·
(Remeta os autos ao Demandante)

ra
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