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9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA~AO 
9.1 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com clausulas 
contratuais e as normas da lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de 
sua inexecucao total ou parcial; 
9.2 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Adrninistracao especialmente designado, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93. 
9.3 A entrega dos objetos ora contratados sera acompanhada e fiscalizada por 
representante da Contratante, com atribuicoes especfficas. 

ITEM ESPECIFICA~O UNID. QUANT. VALOR VALOR 
UNIT ARIO TOTAL 

01 Paine) embutido de led 18W UN 14 R$ 59,00 R$ 826,00 
02 Paine) embutido de led 24W 12 12 R$ 109,00 R$1.308,00 
03 Paine) embutido de led 30W 68 68 R$ 195,00 R$ 13.260,00 
04 Dicr6ica 4,5W 46 46 R$ 25,60 R$1.177,60 

Total R$ R$ 16.5 71,60 

8. ESPECIFICA~AO DO OBJETO 

7. JUSTIFICATIVA: 
Faz-se necessaria a contratacao de empresa especializada em fornecimento de 
materiais de consumo para instalacao de luminarias. 

6. OBJETO SINTETICO: 
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo - 
iluminacao para atender a demanda da nova sede da MTPAR Parcerias S.A. 

5. AREA DEMANDANTE/SOLICIT ANTE: 
Divisao de pessoas, patrirnonio, services e aquisicoes. 

CAPACITACA.O () EQUIPAMENTOS DE APOIO () 
CONTRATA<;AO DE 

EMPRESA () 
CONSULTORIA 

BENS PERMANENTE() / AU DITO RIA/ ASSESSORIA BENS DE CONSUMO ( X) 
() 

4. DESCRI~AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 

1. ORGAO: MTPAR PARCERIAS S.A. 
2. TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO NQ, 028/2017. 
3. PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ, 419960/2017. 
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10. CONDI(;OES DE PAGAMENTO 
10.1 0 pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
mediante ordem bancaria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente 
e data fixada de acordo com a legislacao para pagamento vigente no ambito do Estado do 
Mato Grosso, ap6s a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal 
do CONTRATANTE; 
10.2 A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o numero e nome 
do banco, agencia e numero da conta onde devera ser feito o pagarnento, via ordem 
bancaria: 
10.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serao 
devolvidas ao fornecedor, para as necessarias correcoes, com as inforrnacoes que 
motivaram sua rejeicao, contando-se o prazo para pagamento da datada sua 
reapresentacao: 
10.4 Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigacoes, nem irnplicara aceitacao definitiva do fornecimento; 
10.5 0 Contratante nao efetuara pagamento de tftulo descontado, ou por meio de 
cobranca em banco, bem corno, os que forem negociados com terceiros por interrnedio 
da operacao de "factoring"; 
10.6 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas 
serao de responsabilidade da Contratada; 
10.7 Para as operacoes de vendas destinadas a Orgao Publico da Adrninistracao Federal, 
Estadual e Municipal, deverao ser acobertadas por Nota Fiscal Eletronica, conforme 
Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artiga 198-A-5-2 do RICMS. Inforrnacoes 
atraves do site www.sefaz.mt.gov.br /nfe. 
10.8 0 pagamento sera efetuado ap6s a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela 
Gerencia responsavel e/ou pela fiscalizacao do Contrato (nomeada pela autoridade 
competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade Fiscal descritos nos 
Decretos Estaduais n°s 7217 /06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos prazos 
estabelecidos na Instrucao Normativa n° 01/2007 /SAGP /SEFAZ; 
10. 9 0 pagamento sera efetuado a contratada ate o 30° [trigesimo] dia da apresentacao 
da Nota Fiscal/ Fatura ,devidamente atestada pelo seu recebimento; 
10.10 Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de 
liquidacao de obrigacoes, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou 
inadimplencia contratual. 

9.4 A fiscalizacao exercida na entrega dos bens nao exclui a responsabilidade da 
Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicoes tecnicas, vicios 
redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrencia deste, nao implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos. 
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11. OBRIGA~OES DA CONTRATADA 
11.1 0 produto contratado devera ser entregue de acordo com a necessidade da 
CONTRATANTE; 
11.2 Os produtos entregues que nae estiverem de acordo com o estabelecido em edital 
devem ser imediatamente substituidos pela contratada, sem onus para a contratante; 
11.3 0 fornecimento devera ser executado de forma a garantir os melhores resultados, 
cabendo a Contratada otimizar a gestao de seus recurses humanos, com vistas a 
qualidade do fornecimento ea satisfacao do Contratante; 
11.4 Prestar o fornecimento dentro dos parametros e retinas estabelecidos, com a 
observancia as recornendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao: 
11.5 Entregar o produto adjudicado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e 
condicoes estabelecidas no Contrato e Edita!, aderidos da Ata de Registro de Precos: 
11.6 Retirar a nota de empenho especffica em prazo nao superior a 02 (dois) dias uteis, 
contados da convocacao oficial; 
11.7 A contratada devera entregar o produto utilizando-se dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensflios pr6prios; 
11.8 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o 
descarregamento dos materiais; 

10.11 0 pagamento sera realizado de acordo com a entrega dos produtos, mediante 
emissao da respectiva Nota Fiscal. 
10.12 0 Contratante efetuara o pagamento via ordem bancaria, por intermedio do Banco 
do Brasil, para o banco discriminado na nota fiscal; 
10.13 No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizacao do valor devido, 
o lndice Nacional de Precos ao Consumidor- INPC/IBGE do perfodo compreendido entre 
a data final do adimplemento ea do efetivo pagamento. 
10.14 Havendo acrescimo de quantitative, isto irnpora ajustamento no pagamento, pelos 
precos unitarios constantes da proposta de precos, em face dos acrescirnos realizados. 
10.15 Nao havera, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado. 
10.16 Os pagamentos nae realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, 
nao serao geradores de direito reajustamento de precos. 
10.17 0 pagamento somente sera efetuado mediante a apresentacao dos seguintes 
documentos: 
I) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado 
de Fazenda da sede ou domicflio do erector; 
II) Prova de regularidade jun to a Di vida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria- 
Geral do Estado da sede ou domicflio do erector; 
Ill) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS), 
quando o Poder Executive do Estado de Mato Grosso for solidario na obrigacao. 
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11.9 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependencias da 
entidade CONTRATANTE; 
11.10 Nomear preposto para, durante o perfodo de vigencia, representa-lo na execucao 
do contrato; 
11.11 Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade da 
execucao do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou paralisacao de 
qualquer natureza; 
11.12 Indenizar terceiros e/ou a Entidade, mesmo em caso de ausencia ou omissao de 
fiscalizacao de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a 
contratada adotar as medidas preventivas, com fiel observancia as exigencias das 
autoridades competentes e as disposicoes legais vigentes; 
11.13 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no 
endereco, conta bancaria e outros julgaveis necessaries para recebimento de 
correspondencia: 
11.14 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela acao ou ornissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, a CONTRATANTE ou a terceiros; 
11.15 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do fornecimento a 
ser executado, em conformidade com as normas e deterrninacoes em vigor; 
11.16 Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados 
que adentrarao o orgao para entrega, os quais devem estar devidamente identificados 
por meio de cracha: 
11.17 Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributarias e as demais prevista na legislacao especffica, cuja inadimplencia nao transfere 
responsabilidade a Administracao: 
11.18 Aceitar os acrescimos ou supress5es que se fizerem necessarias no fornecimento 
do produto, ate 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 
devendo supress5es acima desse limite ser resultantes acordo entre as partes; 
11.19 A Contratada responsabilizar-se-a integralmente pelo fornecimento do 
contratado, cumprindo as disposicoes legais que interfiram em sua execucao: 
11.20 Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da Contratante, no tocante ao 
fornecimento dos materiais, assim como cumprimento das obrigacoes previstas no 
Contrato, conforme especificacoes constantes neste Contrato. 
11.21 Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obrigacoes 
assumidas, todas as condicoes de habilitacao exigidas na licitacao: 
11.22 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem 
previa e expressa autorizacao Contratante, se for o caso; 
11.23 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao do Contratante e seu acompanhamento; 
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13. DAS SAN~OES: 

12. OBRIGA~OES DA CONTRATANTE 
12.1 Designar servidor ao qual cabera a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar a execucao do contrato, conforme legislacao vigente. 
12.2 Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessaries a perfeita execucao 
do objeto do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da contratada em suas dependencias, desde que observadas as normas 
de seguranca: 
12.3 Emitir ordem de fornecirnento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 
inforrnacoes pertinentes para o born cumprimento do objeto; 
12.4 Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega. 
12.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
obrigacoes assumidas pela Contratada; 
12.6 Notificar a CONTRATADA de qualquer alteracao ou irregularidade encontrada na 
execucao do contrato; 
12.7 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condicoes estabelecidas neste Contrato; 
12.8 Aderir ao registro de precos e determinar a execucao do objeto quando houver 
garantia real da disponibilidade financeira para a quitacao de seus debitos frente a 
Contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 
12.9 Os produto poderao ser recusados e devolvidos pela Contratante nas seguintes 
hip6teses: 
a) Apresentem vicio de qualidade ou impropriedade para o uso; 
b) Nota fiscal com especificacao e quantidade em desacordo com o Termo de Referenda; 
c) Entregues em desacordo com as especificacoes dos requisites obrigat6rios no 
Referenda. 

11.24 Reparar, corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do presente Contrato, que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes 
resultantes da execucao ou de materiais empregados; 
11.25 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 
reclarnacoes se obrigam prontamente, bem coma dar ciencia a Contratante, 
imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execucao 
do objeto; 
11.26 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os onus decorrentes. Tai fiscalizacao dar-se-a independentemente da que 
sera exercida pela CONTRATANTE; 
11.27 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco 
registrado, nao podera ser motivo de forca maior para o atraso, ma execucao ou 
inexecucao do objeto do contrato e nao a eximir penalidades a que esta sujeita pelo nao 
cumprimento dos prazos e demais condicoes estabelecidas: 
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14.1. A CONTRATADA inadimplente total ou parcialmente estara sujeita a aplicacao 
das sancoes previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/1.993 combinada 
com o art. 7Q da Lei 10.520/2.002, a saber: 
14.1.1. Advertencia, nas hip6teses de execucao irregular de que nao resulte prejufzo 
para o fornecimento; 
14.1.2. Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso injustificado na providencia necessaria e 1 % ( um por cento) por dia ap6s 
o 30Q dia de atraso acumulada com as multas cominat6rias abaixo: 
14.1.2.1. multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas 
medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua 
reincidencia, esse percentual sera de 10% (dez por cento); 
14.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de 
inexecucao total, com ou sem prejufzo para o ente publico contratante; 
14.1.3. suspensao temporaria do direito de participar em licitacao ou impedimenta de 
contratar com a entidade licitante e descredenciamento no sistema de cadastro de 
fornecedores, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, entre outros comportamentos e 
em especial quando: 
14.1.3.1 Ensejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto; 
14.1.3.2 Nao mantiver a proposta; 
14.3.3 Falhar gravemente na execucao do contrato; 
14.1.3.4 Na reiteracao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou ornissao de 
providencias para reparacao de erros; 
14.1.3.5. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame; 
14.1.3.6 Comportar-se de modo inidoneo: 
14.1.3. 7 Co meter fraude fiscal; 
14.1.3.8 Fizer declaracao falsa; 
14.1.3.9 Fraudar na execucao do contrato. 
14.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao 
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja 
promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade. 
14.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, sera automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus ou deduzidos da garantia, acrescida de juros 
morat6rios de 1 % ( um por cento) ao mes; 
14.3. Caso a CONTRATADA nae tenha nenhum valor a receber do Organ/entidade 
contratante, ou os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, ser-lhe-a 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento de sua intimacao, 
para efetuar o pagamento da multa; 
14.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca, nao sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serao encaminhados ao orgao competente para que seja 
inscrita na dfvida ativa do Estado, podendo, ainda o orgao proceder a cobranca 
judicial da multa; 

i T , . ,-.., 
Fl. noJt() 
Rub.E PARCERIJ\'> Qt I: IRANSH)RM,'\\.1 



\,\ \\ \\ Ml P.'\R Ml .(10\ .BR +55 65 3645-3900AV. HI. TORIADOR RUBE SDE 1E DON('A, 2368-, ALA 304 

CEP: 78.050-000 BOSQUE DA SAUDE CUI A BA -MT 

16. DA ENTREGA DO PRODUTO 
16.1 0 prazo para entrega dos produtos sera de 05 (cinco) dias, contados a partir da 
ernissao da ordem de fornecimento. 
16.2 Os produtos serao entregues de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas e 
das 14:00 as 18:00 horas. 
16.3 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera 
apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo necessario, 
que por sua vez analisara e tornara as necessarias providencias para a aceitacao ou nae 
das justificativas apresentadas. 
16.4 Os produtos serao entregues na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, nQ 2.368 
- sala 304, bairro: Bosque da Saude - Cuiaba/MT. 
16.5 Os produtos deverao ser entregues gradativamente, de acordo com a necessidade 
da entidade mediante requisicao formal da mesma. 
9.7.2 0 descarregamento do produto ficara a cargo da CONTRATADA, devendo ser 
providenciada a mao de obra necessaria. 
16.6 Os materiais deverao ser acondicionados em embalagens adequadas, conforme 
padrao do fabricante, devendo garantir protecao durante transporte e estocagem, bem 
coma constar identificacao do produto e demais inforrnacoes exigidas na especificacao e 
legislacao em vigor. 

15. DOTA~AO OR~AMENTARIA 
Unidade Orcamentaria: 20501 
Fonte: 100 
Projeto/Atividade: 2007 
Elemento de Despesa: 3390.30 
Valor: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

14.5. As multas previstas nesta secao nao eximem a CONTRATADA da reparacao dos 
eventuais danos, perdas ou prejufzos que seu ato punfvel venha a causar ao orgao. 
14.6. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 
administrativo que assegurara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual nQ 
7.692, de 2002. 
14.7. A autoridade competente, na aplicacao das sancces, levara em consideracao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem coma o dano causado 
a Administracao, observado o princf pio da proporcionalidade. 
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~ filt I It· 
Mana Stella Lopes Okajima Conselvan 

Ordenador de Despesa 

Nao autorizado 

Autorizado TR Elaborado por: 
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