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7. JUSTIFICA TIVA: 
Para o desenvolvimento do projeto im6veis MT, que tern por objetivo a identificacao, 
levantamento ffsico georreferenciado dos im6veis, avaliacao dos im6veis pertencentes 
ao Estado de Mato Grosso, regularizacao das inforrnacoes patrimoniais, cartoriais e 
contabeis, assim como, a alienacao daqueles que se encontrem subutilizados ou ociosos, 
serao necessaries para tanto, o levantamento ffsico com georreferenciamento dos 
mesmos, sendo o equipamento abaixo especificado, utilizado para este fim. 

6. OBJETO SINTETICO: 
Contratacao de empresa especializada em locacao de Sistema GNSS de Dupla Frequencia 
- RTK (em tempo real). 

5.2. UNIDADE RECEBEDORA: 
Coordenadoria de Pessoa!, Patrimdnio, Aquisicoes e Services 

5.1. UNIDADE SOLICIT ANTE: 
Servidores da SEGES em atuacao no Projeto de lnventario de im6veis do Estado de Mato 
Grosso. 

5. AREA SOLICITANTE/RECEBEDORA 

CAPACITA<;:AO O EQUIPAMENTOS DE APOIO (X) CONTRATA<;:AO DE 
EMPRESA O 

CONSULTORIA 
BENS PERMANENTE Q /AUD ITO RIA/ ASSESSO RIA BENS DE CONSUMO O 

[1 

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO N2, 158891/2017. 

4. DESCRI~AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 

1. ORGAO: MATO GROSSO PARTICIPA~OES E PROJETOS S.A. - MTPAR 

2. TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO N2, 009/2017. 
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R$ 5.000,00 R$ 50.000,0C 10 

Sistema GNSS composto por um par de 
Receptores (Base e Rover, sendo que as 
duas unidades que cornpoe o par possam 
ser utilizadas como Base ou como Rover), 
devendo permitir a captacao de sinais de 
dupla frequencia a partir das 
constelacces GPS e GLONASS; 
O Sistema GNSS deve ser capaz de efetuar 
o levantamentos em tempo real (RTK - 
Real Time Kinematic); 
Os Receptores devem possuir no mfnimo 
225 canais universals cada receptor (225 
canais no receptor Base + 225 canais no 
receptor Rover), com capacidade para 
rastrear, continuamente, o c6digo ea fase 
do sinal GPS e GLONASS (Ll/L2/L2 C e 
SBAS); 
Os Receptores devem ter suporte a 
correcoes SBAS (Space-Based 
Augmentation System) nos sistemas 
WAAS (Wide Area Augmentation MES 
System) e EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay 
Service); 
Os Receptores devem poder ser 
incrementados (up-grade) atraves de 
atualizacao de firmware ou de outros 
arquivos digitais sem a necessidade de 
deslocamento do equipamento para 
nenhum laborat6rio; 
O Sistema GNSS deve operar nos modos 
de medicoes Estatico, Estatico Rapido, 
Stop and Go, Cinernatico e Navegacao: 
Os Receptores GNSS deverao ser dotados 
de recursos sonoros (mensagens 
informativas) e visuais (visor ou ao 
menos 20 LED's) que permitam informar: 
estado do receptor (ligado / desligado ), 
estado da conexao bluetooth 
( conectado / desconectado ), estado do 
link de radio (recepcao/transmissao), 
capacidade do cartao de mem6ria, 

1 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNIT.A.RIO 

QUANT. UNID. ESPECIFICA~AO ITEM 

8. ESPECIFICA~AO DO OBJETO 
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9. DESCRI~AO DAS ESPECIFICA~QES TECNICAS 
9.1. Caracteristicas Operacionais 
9.1.1 Sistema GNSS composto por um par de Receptores (Base e Rover, sendo que as duas 
unidades que compoe o par possam ser utilizadas coma Base ou coma Rover), devendo 
permitir a captacao de sinais de dupla frequencia a partir das constelacces GPS e 
GLONASS; 
9.1.2 0 Sistema GNSS deve ser capaz de efetuar Levantamentos em tempo real (RTK - 
Real Time Kinematic); 
9.1.3 Os Receptores devem possuir no mlnimo 225 canais universais cada receptor (225 
canais no receptor Base+ 225 canais no receptor Rover), com capacidade para rastrear, 
continuamente, o c6digo ea fase do sinal GPS (Ll CA, Ll/L2 P, L2C) e GLONASS (Ll/L2 
CA, Ll/L2 P); 
9.1.4 Os Receptores devem ter suporte a correcoes SBAS (Space-Based Augmentation 
System) nos sistemas WAAS (Wide Area Augmentation System) e EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service); 
9.1.5 Os Receptores devem poder ser incrementados (up-grade) atraves de atualizacao 
de firmware ou de outros arquivos digitais sem a necessidade de deslocamento do 
equipamento para nenhum Jaborat6rio; 

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais) 

rastreamento de satelites e situacao da 
bateria; 
Devem transmitir dados nos formatos 
RTCM SC104 nas versoes 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 
e 3.1, Formato CMR, CMR+, NMEA e TPS; 
Possuir tecnologia para minimizar os 
efeitos de multicaminhamento; 
O sistema RTK deve permitir a 
configuracao dos principais sistemas de 
coordenadas; 
O sistema RTK deve ser capaz de verificar 
a confiabilidade da poslcao mais de uma 
vez, antes de apresentar ao usuario 
atraves do Software do Coletor de Dados; 
A cornunicacao entre Receptores e 
Coletor de Dados devera ser atraves da 
tecnologia Bluetooth, nao havendo a 
necessidade de fios; 
Que possua interface para mlnimizacao 
das operacoes, ou seja, que seja possfvel 
o uso do receptor para posicionamento 
estatico sem que necessariamente esteja 
este ligado a um coletor de dados, com 
uso de apenas dois botoes, no maxima. 
Taxa de rastreio atualizavel ate 20 Hz. 

MT PARS/A\ 
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9.5. Caracteristicas de Interacao Ambiental 
a) Que os Receptores GNSS suportem ternperaturas, em operacao, entre -20°C a +55°C; 
b) Devem a ser a prova de impacto de no mfnimo 2,0m de altura de queda, comprovado 
em catalogo do fabricante; 

9.4. Memoria 
Os Receptores devem possuir dispositivo de armazenamento de dados Secure Digital 
Card (SD) interno ao receptor, removfvel, de no mfnimo 2GB, facilitando o 
descarregamento dos dados coletados pelo receptor, nao sendo aceito receptores que 
tenham apenas mem6ria interna nao removfvel. 

9.3. Comunicacao 
Os Receptores deverao possuir as seguintes modalidades minimas de 
comunlcacao: 
a) Tecnologia Bluetooth lntegrada, para cornunicacao entre Receptor e Coletor (Tai 
opcao deve ser de fabrica, nao serao aceitos adaptadores externos); 
b) Radio UHF, interno, RX (receiver) e TX (transmitter) nos dois receptores e que seja 
possfvel trabalhar no intervalo de 410 a 470 Mhz; 
c) M6dulo GSM/CDMA ou HSPA interno no receptor para transmissao de dados via 
suporte telefonia m6vel celular para os levantamentos RTK via NTRIP e RTK via GSM. 

9.2. Precisao do Sistema GNSS 
Que possua precisoes minimas (igual ou melhor): 
- Estatico e Estatico rapido: horizontal 3mm + O,Sppm e vertical Smm + O,Sppm; 
- RTK: horizontal 10mm + lppm e vertical 15mm + lppm; 

9.1.6 0 Sistema GNSS deve operar nos modos de medicces Estatico, Estatico Rapido, Stop 
and Go, Cinernatico e Navegacao: 
9.1.7 Os Receptores GNSS deverao ser dotados de recursos sonoros (mensagens 
informativas) e visuais (visor ou ao menos 20 LED's) que permitam informar: estado do 
receptor (ligado/desligado), estado da conexao bluetooth (conectado/desconectado), 
estado do link de radio (recepcao/transmissao), capacidade do cartao de mem6ria, 
rastreamento de satelites e situacao da bateria; 
9.1.7 Devem transmitir dados nos formatos RTCM SC104 nas versoes 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 e 
3.1, formato CMR, CMR+, NMEA e TPS; 
9.1.8 Possuir tecnologia para minimizar os efeitos de multicaminhamento; 
9.1.9 0 sistema RTK deve permitir a configuracao dos principais sistemas de 
coordenadas; 
9.1.10 0 sistema RTK deve ser capaz de verificar a confiabilidade da posicao mais de uma 
vez, antes de apresentar ao usuario atraves do Software do Coletor de Dados; 
9.1.11 A comunicacao entre Receptores e Coletor de Dados devera ser atraves da 
tecnologia Bluetooth, nao havendo a necessidade de fios; 
9.1.12 Que possua interface para minimizacao das operacoes, ou seja, que seja possfvel o 
uso do receptor para posicionamento estatico sem que necessariamente esteja este 
ligado a um coletor de dados, com uso de apenas dois botoes, no maxima. Taxa de 
rastreio atualizavel ate 20 Hz. 

M ...,p. S/Al 
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9.7. Software de Processamento de Dados 
a) 0 sistema deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit- nas plataformas 
Windows; 
b) 0 Software deve ser no idioma portugues: 
c) A licenca de operacao do Software de Processamento de Dados devera ser registrada 
no pr6prio fabricante e o hardlock, devera ser atraves de dispositivo USB; 
d) Que no mesmo e unico software seja possfvel, importar dados, criar projetos, realizar 
configuracoes, p6s-processar dados, realizar ajustamento de redes, visualizar 
graficamente todos os pontos, linhas e areas coletadas em campo e exportar dados para 
outros formatos; 
e) 0 Software deve processar dados nos modes: Estattco, Estatico Rapido, Stop and Goe 
Cinernatico: 
f) 0 Software deve permitir visualizacao dos dados levantados; 
g) 0 Software deve ajustar Redes Geodesicas: 
h) 0 Software deve ter capacidade para a importacao de dados brutes para p6s- 
processamento e dados no formato Rinex e do pr6prio fabricante do receptor; 
i) 0 Software deve ter capacidade para ajustar redes GPS e GLONASS, pelo Metodo dos 
Mf nimos Quadrados; 
j) 0 Software deve ter capacidade para exportar dados nos formates DXF, DWG e ASCII 
(Softwares de Topografia) definido pelo usuario para qualquer formate desejado; 
k) 0 software devera realizar o ajustamento de rede, promovendo propagacao das 
precisoes das coordenadas das estacoes de referencia para as estacces ajustadas; 
I) No software o usuario devera ser capaz de poder inserir as precisoes das coordenadas 
das estacoes base para realizar o ajustamento relative da rede. Devera realizar teste de 
qualidade do ajustamento, deteccao de erros e que proporcione elementos para analise 
da confiabilidade dos resultados, gerando relat6rio que expresse, dentre outros, os 
identificadores das estacoes de referenda adotadas, suas coordenadas e precisoes, os 
identificadores das estacoes ajustadas, suas coordenadas e precisoes, a identificacao dos 
vetores ajustados bem coma seus desvios-padrao, assim como os resfduos ap6s o 
ajustamento desses vetores; 
m) 0 Software deve analisar residues graficamente, inclusive plotar simples, duplas e 
triplas diferencas das fases; 
n) 0 software devera ter atualizacao gratuita por pelo menos um ano. 

9.6. Autonomia e Energia 
a) Os Receptores devem possuir capacidade para operar com baterias internas 
recarregaveis e removf veis; 
b) As baterias devem ser de lithium-ion (Li-ion) sem tendencias de efeito mem6ria, com 
autonomia mfnima de 7,5 horas de rastreio cada bateria [mlnirno 15 horas para o 
conjunto de 2 baterias); 
c) Os Receptores devem poder ser alimentados par bateria externa quando necessario, 
sem interrupcao da medicao, visando maier tempo de rastreio; 
d) Caso ocorram problemas de mem6ria ou de bateria no instante da medicao, o sistema 
deve gravar os dados antes de parar de medir ou desligar. 

c) Ser a prova d'agua e poeira, de acordo com a classificacao IP67 no mfnimo, 
comprovado em catalogo do fabricante. 

- .... 
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9.9 Software para Coleta de Dados: 
a) Desenvolvido e compatfvel com ambiente Windows CE e Mobile, todo em idioma 
portugues: 
b) 0 Software de Coleta de Dados devera ser licenciado junta ao desenvolvedor do 
prograrna e do mesmo fabricante dos receptores; 
c) Gerenciar a coleta de dados de Levantamento nos metodos Estatico, Cinernatico: 
d) Possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar nome e 
descricao nos pontos coletados; 
e) Permitir estaqueamento e que o operador escolha varies tipos de referencias: 
t) Que mostre distancias lineares e ambiente grafico somente numa tela; 
g) Que permita parar e recornecar uma locacao ou mover para outro ponto; 
h) Que permita visualizacao dos dados brutos coletados; 
i) Que forneca ao operador uma visualizacao clara de sua localizacao em relacao a uma 
linha de referenda; 
j) Que o status de visualizacao de captacao de sinais GPS/GLONASS e de nfvel de carga 
da bateria seja visfvel ao operador; 

9.8 Coletor de dados (01 por par): 
a) 0 par de receptores GNSS devera vir acompanhado de um coletor de dados com as 

seguintes especificacoes mfnimas: 
b) Sistema operacional em ambiente Microsoft Windows M6bile 6.5 ou superior; 
c) Devera ter display colorido LCD de no mfnimo 3,7", resolucao minima de 480x640 

pixels, sensfvel ao toque e com ilurninacao de fundo; 
d) Mem6ria minima de 256 MB NAN D Flash e possuir Slot para cartao de mem6ria micro 

SD para armazenamento de dados; 
e) Devera possuir Bluetooth para conexao sem fio com receptores GNSS e outros 

dispositivos e Wireless LAN 802.11 b/g; 
t) Devera possuir modem celular integrado; 
g) Devera possuir receptor GPS integrado com no mfnimo 12 canais com precisao de 

posicionamento por ponto de 2 a Sm, ou melhor; 
h) Devera conter uma camara fotografica autofocal integrada de no mfnimo 5 

megapixels, para que possa capturar fotos de marcos (nao sendo aceito adaptadores 
externos), assim, nao necessitando de camaras fotograficas em campo; 

i) Devera ser possfvel atrelar as fotos coletadas com a carnara aos pontos rastreados 
pelo receptor atraves do software de coleta de dados diretamente em campo, 
possibilitando a utilizacao dessas imagens no software de escrit6rio; 

j) Devera possuir bateria de ions de Litio, recarregavel e removfvel que possibilite 
trabalhar porno mfnimo 10 horas de operacao: 

k) 0 coletor devera ser a prova de poeira e a prova dagua com classificacao minima 
IP65, operar entre -202c a +60!2( ou melhor e ser resistente a queda de no mfnimo 1 
metro de altura, comprovado em catalogo do fabricante; 

1) Devera pesar, no maximo, 280 gramas e ter no mfnimo 3 teclas de acesso rapido, a 
fim de facilitar a operacao: 

m) 0 processador devera ter velocidade minima de 620 MHz e dispor de porta USB do 
tipo Mini-usb e entrada para cartao de mem6ria micro SD/SDHC. 

o) 0 softwares devera ser, impreterivelmente, do mesmo fabricante dos receptores. 



\\ W\\' M1P,\R xn.oov BR 55 65 16-15-3900/\ V. I II'- I ORIAIJOR RllUI N">DI-, \11 l)ON(A, ::?J68- \ALA 304 
Cl.I': 78.o,u-ooo B< )\(JI I DA ", ·\l DI ( l I \B '\ -\11 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(;AO 
10.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor da secretaria 
de gestao lotados na MT PAR por meio do termo de cooperacao 001/2017 e portaria 
conjunta 001/2017 /SEGES/SECID/SEDUC/MT PAR, que devera acompanhar, fiscalizar 
em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/93 visando a observancia do fie! 

9.11 Caracteristicas de fornecimento: 
a) Todos os itens (hardware e software) ofertados deverao ser obrigatoriamente do 

mesmo fabricante e no idioma Portugues (exceto acess6rios como o tripe e o bastao). 
b) Nao serao aceitos equipamentos que, para atender as solicitacoes tecnicas do Termo 

de Referencia, necessitem alterar pecas ou placas, evitando assim duvidas sobre as 
configuracoes do equipamento. 

c) 0 proponente devera ofertar treinamento, sem onus, num local a ser definido pelo 
Orgao, com duracao de ate 16 horas, para ate 6 participantes. 

d) Garantia de troca do equipamento durante o perfodo de locacao caso seja 
apresentado algum problema de mal funcionamento, que nao seja caracterizado mal- 
uso ou dano ao equipamento. Caso haja necessidade de troca por dano causado pelo 
locatario sera previamente enviado orcamento para manutencao ou troca do 
componente providenciando da mesma forma a reposicao do equipamento a fim de 
nao comprometer o cronograma de trabalho. 

9.10 Acess6rios minimos que devem acompanhar o Sistema: 
- 01 bastao extensfvel de fibra de carbono de no mlnirno 2,0 metros; 
- 01 bipe extensive! para bastao: 
- 01 base nivelante com adaptador; 
- 01 tripe em alumfnio; 
- 01 mala rfgida para transporte dos receptores GPS; 
- 01 carregador de bateria para os receptores (para 2 baterias); 
- 04 baterias de lithium-ion (Li-ion), (2 para cada receptor); 
- 01 cabo de cornunicacao entre receptor e computador; 
- 01 carregador de bateria para o coletor de dados; 
- 01 Bateria para coletor de dados; 
- 01 Balsa para o coletor de dados; 
- 01 suporte e engate para acoplar o coletor de dados no bastao: 
- Todos os acess6rios para a correta utilizacao do sistema. 

I) Que permita introducao pelo usuario de atributos para os pontos coletados. 0 sistema 
deve permitir codificacoes para os pontos. Os c6digos devem ser alfanurnericos e devem 
possuir uma descricao. Cada atributo deve poder ser predefinido pelo usuario, A lista de 
c6digos deve fazer parte de uma biblioteca de c6digos predefinida pelo usuario: 
m) 0 sistema deve permitir que o usuario edite manualmente a lista de c6digos ou 
adicione mais c6digos durante a operacao de campo; 
n) 0 sistema deve possuir capacidade para operar com c6digos rapidos, ou seja: medicao, 
gravacao e codificacao a partir de (mica comando; 
o) 0 software devera ter atualizacao gratuita por pelo menos um ano. 
p) 0 software devera ser, impreterivelmente, do mesmo fabricante do(s) receptor(es) e 
do coletor de dados. 

:J 
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12. OBRIGA<:OES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
12.1. O(s) produto(s) contratado(s) deverafao) ser entregue(s) de acordo com a 
necessidade da CONTRATANTE; 
12.2 Retirar a nota de empenho especffica em prazo nao superior a 03 (dois) dias uteis, 
contados da convocacao oficial; 

11. CONDl<:OES DE PAGAMENTO 
11.1. Executados os services, a licitante vencedora devera apresentar, a(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidacao e pagamento, acompanhada(s) dos 
seguintes documentos: 
a) Prova de regularidade jun to a Fazenda Federal, Estadual e Municipal domicilio ou sede 
do credor e da contratada, consistindo em certidao ou documento equivalente, emitido 
por orgao competente e dentro do prazo de validade expresso nas pr6prias certidoes ou 
documentos; 
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
tempo de Service. 
11.2. 0 pagamento sera efetuado pelo contratante no prazo de ate 30 (trinta) dias 
consecutivos, contado da data de protocolizacao da nota fiscal/fatura acompanhada dos 
respectivos documentos comprobat6rios e devidamente atestados pelo servidor 
responsavel pela flscalizacao dos services. 
11.3. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora, na pendencia de qualquer 
uma das situacoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracao de precos 
ou cornpensacao financeira: 
a) Atestacao pelo fiscal do contra to, com relacao ao cumprimento do objeto deste Termo 
de Referenda e das notas fiscais emitidas pela contratada; 
b) A contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descricao completa dos 
produtos entregues a contratante, alern do ruimero da conta, agenda e nome do banco 
onde devera ser feito o pagamento; 
11.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao 
devolvidas a contratada, para as necessarias correcoes, com as informacoes que 
motivaram sua rejeicao, sendo o pagamento realizado ap6s a reapresentacao das notas 
fiscais/faturas. 
11.5 Nenhum pagamento isentara o contratado das suas responsabilidades e obrigacoes, 
nem implicara aceitacao definitiva dos produtos entregues. 
11.6 A contratada nao efetuara pagamento de tftulo descontado, ou por meio de cobranca 
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermedio da 
operacao de "factoring"; 
11.7 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas 
serao de responsabilidade do Contratado. 

cumprimento das exigencias contratuais e encaminhar a Divisao de Orcamento, Financas 
e Contabilidade, os relat6rios para os procedimentos de pagamentos das faturas. 
10.2. A acao da Fiscalizacao nao atenua ou exime a empresa contratada de sua total e 
exclusiva responsabilidade sobre a aquisicao e pelos danos causados ao contratante ou 
a terceiros. 

{1 
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13. OBRIGA«;OES DA CONTRATANTE 
MT Parcerias S.A, obriga-se a: 
13.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, locale demais 
informacoes que achar pertinentes para o born cumprimento do objeto. 
13.2 Receber o objeto, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condicoes 
estabelecidas neste temo de Referenda. 
13.3 Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega. 
13.4 Designar servidor ao qual cabera a responsabilidade de acompanhar, receber e 
conferir os equipamentos. 
13.5 Comunicar a empresa sabre posslveis irregularidades observadas no fornecimento 
dos materiais, para a imediata correcao, solicitar a substituicao dos materiais em que se 
verificarem defeitos ou incorrecoes. 

12.3 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referenda, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejufzos que, por dolo 
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exerdcio de suas 
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar a Contratante; 
12.4 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o 
descarregamento dos materiais/produtos. 
12.5 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
reclamacoes se obrigam a atender prontamente, qualquer anormalidade que verificar 
quando da execucao do objeto. 
12.6 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco 
registrado, nao podera ser alegado como motivo de forca maior para o atraso, ma 
execucao ou inexecucao do objeto deste Termo e nao eximlra da penalidade a que esta 
sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condicoes estabelecidas. 
12.7 Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da MT PAR, no tocante a entrega dos 
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigacoes previstas no Contrato, 
conforme especiflcacoes neste Termo. 
12.8 Responde a CONTRATADA nos casos de qualquer tipo autuacao ou acao que venha 
a sofrer em decorrencia do fornecimento em questao, bem como pelos contratos de 
trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisoes judiciais, eximindo o 
CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 
12.9 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no 
endereco, conta bancaria e outros julgaveis necessaries para recebimento de 
correspondencia. 
12.10 Manter sigilo absolute sobre informacoes, dados e documentos provenientes da 
execucao deste contrato e tarnbern as demais informacces internas da contratante, a que 
a contratada tiver conhecimento; 
12.11 Executar fielmente o objeto deste Termo de Referencia, em conformidade com as 
clausulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n.12 8.666/93 e suas alteracoes, de 
forma a nao interferir no born andamento da retina de funcionamento da contratante. 
12.12 Deverao ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas 
as normas publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Tecnicas ABNT, 
compreendendo: normas de fornecimento de materiais, especificacoes, metodos de 
ensaio, terminologias, padronizacao e simbologias. 
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14. DA VIGENCIA DO CONTRATO: 
14.1 0 presente contrato vigorara a partir de sua publicacao do seu extrato no Diario 
Oficial pelo prazo de 10 (dez) meses, prorrogavel na forma do art. 57, § 12, da Lein° 
8.666/93. 

15. DAS SAN~OES: 
15.1. Em caso de descumprimento das condicoes estabelecidas ou nao veracidade das 
inforrnacoes prestadas, a Contratada, garantida previa defesa, estara sujeita as seguintes 
penalidades, sem prejufzo das demais relacionadas no art. 87 da Lei n2 8.666/93: 
I - advertencia, nos casos de irregularidades de pequena manta; 
II - multa de 0,5 % (zero vfrgula cinco por cento) sabre o valor da nota fiscal/fatura, por 
dia de atraso no prazo proposto para entrega do Bern, ficando limitado este percentual 
em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-a 
rescindido a contratacao: 
Ill - multa de 2 % (dois por cento) sabre o valor da contratacao por infracao de qualquer 
outra Clausula deste Termo de Referenda, que sera dobrada em caso de relnctdencia: 
IV - suspensao do direito de licitar e contratar com a Adrninistracao pelo prazo de ate 02 
(dois) anos. 
15.2 A recusa injustificada da Firma Contratada em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, no prazo de OS (cinco) dias uteis ap6s a convocacao oficial, caracteriza o 
descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente 
estabelecidas. 
15.3 A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada 
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de 1 % (um por cento) ao mes. 
Caso a Contratada nao tenha nenhum valor a receber da contratante, ser-lhe-a concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intirnacao, para efetuar o pagamento da 
multa. Ap6s esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao 
encaminhados ao Orgao competente para que seja inscrita na dfvida ativa do Estado, 
podendo, ainda a Adrninistracao proceder a cobranca judicial da multa. 
15.4 As penalidades aplicadas s6 poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito, 
forca maior, devidamente justificada e comprovada, a julzo da Adrninistracao. 
15.5 As sancoes previstas poderao ser aplicadas, facultada a defesa previa do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do 
recebimento da notificacao. 
15.6 No caso de aplicacao de penalidades, a MT PAR deve informar a Secretaria de Estado 
de Gestao - SEGES/MT, para providencias quanta ao registro no Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado. 
15.7 As multas previstas nesta secao nao eximem a Contratada da reparacao dos 
eventuais danos, perdas ou prejufzos que seu ato punfvel venha causar a MT PAR. 

13.6 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada em seu 
fornecimento. 
13.7 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condicoes estabelecidas no item 
pagamento deste. 
13.8 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidacao e qualquer obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
i nadirnplencia. 

MS/A 

13 
11 -J 
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e Souza 
Analista Administrativo 

Cuiaba, 30 de marco de 2.017. 

TERMO DE REFERENCIA ELABORADO POR: 

16. LOCAL DE CONTRATA<:AO E ENTREGA: 
16.1 Os produtos deverao ser entregues nas dependencias da MT PARCERIAS - MT PAR, 
conforme demanda solicitada, na sede da MT PAR Jocalizada na Avenida Historiador Rubens de 
Mendonca N2 2368 - Sala 304. Edificio Top Tower. Bosque da Saude. Cep: 78050-000 - Cuiaba - 
Mato Grosso. 

16. DOTA~O OR~AMENTJ\RIA 
Unidade Orcarnentaria: 
Fonte: 100 
Projeto/ Atividade: 
Elemento de Despesa: 3.3.39.00 
Valor: R$ 

15.8 Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nQ 
8.666/93, respondera criminalmente pelos atos praticados devendo a Administracao 
fazer a devida Representacao junto ao Ministerio Publico Estadual. 


