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. ESPECIFICAC O DO OBJETO 
ITEM ESPECIFICA(;:.AO UNID. QUANT. VALOR VALOR 

UNIT ARIO TOTAL 
NOTEBOOK CORE 17 8GB 1 TB 
TELA 15,6" FULL HD, 
WINDOWS 10, PROCESSADOR 
17, MEM6RIA RAM 8GB, HD 
1 TB, TIPO MEM6RIA DDR3L, 

R$ 4.000,00 R$ 16.000,00 1 MOUSE TOUCH PA UN 4 
ELETROSTATICO, PLACA 
vt DEO DDR3 4GB, CH UPSET 
INTEGRADO PROCESSADOR, 
USB 3.0 HDMI 1.4 CARTAO DE 
MEM6RIA SD, SDHC, SD3.0 

VALOR TOTAL: R$16.000,00 (Dezesseis mil reais) __....., 

{ 
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7. JUSTIFICATIVA: 
7.1. A Resolucao n2 003/CONSELHO DE ADMINISTRA~A0/2017, de 02 de maio de 2017, aprovou 
a criacao de 11 (onze) cargos comissionados a serem providos mediante demanda de projetos, o 
que ocasionara o ingresso de novos servidores. 
Alern disso, a carteira de projetos da MT PACERIAS S/ A esta em constante expansao sendo hoje 
13 (treze) projetos em andamento e por isso a MT PAR esta em fase de rnudanca de sede, a qua! 
contara com 3 sala de reunifies e outros ambientes para receber os novos colaboradores, 
parceiros e clientes . 

5. AREA SOLICITANTE/RECEBEDORA 
5.1. UNIDADE SOLICITANTE: 
Nucleo Administrativo 
5.2. UNIDADE RECEBEDORA: 
MT PARCERIAS S.A - MTPAR 

6. OBJETO SINTETICO: 
6.1. Aquisicoes de notebook para serem utilizadas nas unidades da area fim e area administrativa 
da MT PAR. 

CAPACITA~AO () EQUIPAMENTOS DE APOIO () CONTRATA~AO DE 
EMPRESA O 

CONSULTORIA 
BENSPERMANENTES(X) / AUD ITO RIA/ ASSESSORIA BENS DE CONSUMO O 

() 

1. ORGAO: MT PARCERIAS S.A.- MTPAR 
2. TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO N2. 033/2017. 
3. PROCESSO ADMINISTRATIVO N2, 442899/2017. 
4. DESCRl(;:AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 
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11. OBRIGA~OES DA CONTRATADA 
11.1 E responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos nas quantidades, no 
horario .e nas datas estipuladas, bem como nas condicoes estabelecidas no Termo de Referenda; 
11.2. Fornecer os produtos nas especificacfies e com a qualidade exigida; 

10. CONDl~OES DE PAGAMENTO 
10.1. 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 junta a Fazenda Federal, Estadual e Municipal domicilio ou sede do 
erector e da contratada, consistindo em certidao ou documento equivalente, emitido por 6rgao 
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. 
10.2. 0 pagamento sera efetuado pelo contratante no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, 
contado da data de protocotizacao da nota fiscal/fatura acompanhada dos respectivos 
documentos comprobat6rios e devidamente atestados pelo servidor responsavel pela 
flscalizacao dos services. 
10.3. 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 contrato, 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 numero da conta, agencia e nome do banco onde devera ser 
feito o pagamento; 
10.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao devolvidas a 
contratada, para as necessarias correcces, com as informacoes que motivaram sua rejetcao, 
sendo o pagamento realizado ap6s a reapresentacao das notas 
fiscais/faturas. 
10.5. Nenhum pagamento isentara o contratado das suas responsabilidades e obrigacces, nem 
implicara aceitacao definitiva dos produtos entregues. 
10.6. 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"; 
10.7. As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas serao de 
responsabilidade do Contratado. 

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. 
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 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 
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solicitados. 

11.3. Pagar todos os tributos, despesas com transporte e outras e custos que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens fornecidos; 
11.4. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condlcoes de habilitacao: 
11.5. Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta precos e Termo de Referenda do 
edital de licitacao, 
11.6. A fornecedora reconhece os direitos da Adrninistracao, em caso de rescisao administrativa 
nas situacoes prevista no art. 77 da lei n. 8.666/93. 
11.7. Em caso do nao cumprimento das especificacoes exigidas no edital, a empresa se 
responsabilizara pela realizacao de nova entrega de produto, sem onus algum a contratante. 
11.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa e dolo, quando da execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo 
esta responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo Contratante. 
11.9. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante quaisquer irregularidades ocorridas 
no fornecimento do objeto. 
11.10. Prestar inforrnacoes/esclarecimentos solicitados pelo Contratante, bem como atender 
suas reclamacoes inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto a qualidade, 
providenciando a imediata correcao das deficlencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
Contratante. 
11.11. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da Contratante para 
acompanhamento da execucao do contrato. A existencia da fiscalizacao de modo algum diminui 
ou atenua a responsabilidade do fornecedor pela entrega do produto. 
11.12. Apresentar as Ordens de Service no ato da entrega dos produtos objeto da contratacao, 
para conferencia e ateste de recebimento. 
11.13. Fornecer o objeto da contratacao de acordo com os padroes de qualidade exigidos pela 
CONTRATANTE e de acordo com as normas tecnicas, ambientais e legais; 
11.14. 0 onus decorrente do cumprimento da obrigacao de fornecimento, ficara a cargo 
exclusivamente da CONTRATADA; 
11.15. Comunicar a fiscalizacao da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condicoes inadequadas a entrega dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a 
perfeita execucao do contrato; 
11.16. Caso nao o faca dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE podera descontar o valor 
do ressarcimento da fatura a veneer ou cobrar em jufzo; 
11.17. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem autorizacao da 
CONTRATANTE; 
11.18. Planejar a entrega dos produtos juntamente com o Fiscal de Contrato da Secretaria 
solicitante; 
11.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacao da 
CONTRATANTE, cujas reclarnacoes se obrigam a atender prontamente; 
11.20. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescirnos ou supressoes que se fizerem 
necessaries no quantitativo do objeto desta licitacao, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor contratado; 
11.21. Nao havendo possibilidade de entrega dos itens, ernitir Relat6rio de Nao Conformidade 
descrevendo o(s) motivo(s) da impossibilidade; 
11.22. A CONTRATADA deve entregar os produtos solicitados em conformidade aos requisitos 
previstos em edital. 
11.23. Pagar todos os tributes, despesas e custos que incidam ou venham incidir, direta ou 
indiretarnente, sabre os produtos fornecidos. 
11.24. Obedecer rigorosamente a Ordem de Fornecimento quanto a entrega, com as datas, 
horarios, locais e quantidades. 
11.25. A CONTRATADA obriga-se a transportar/deslocar por sua conta 
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13. DA ENTREGA E DOS PRAZOS: 
13.1. As entregas dos produtos devem estas acompanhadas da nota fiscal e garantia dos 
produtos. 
13.2. Os equipamentos deverao ser entregues de segunda a sexta feira, das 09::/:00, no 
setor de Patrim6nio da MT PARCERIAS S/ A. , 
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12. OBRIGA«;OES DA CONTRATANTE 
12.1. Disponibilizar todos os meios necessaries para o recebimento dos produtos, objeto da 
contratacao: 
12.2. Comunicar imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do 
objeto licitado e/ou vicio no produto adquirido para que seja providenciada a regularizacao no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da comunicacao: 
12.3. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas, mediante a efetiva entrega do objeto desta Ata, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
12.4. Aplicar a detentora da ata as penalidades, quando for o caso; 
12.5. Prestar a detentora da ata toda e qualquer informacao, por estas solicitadas, necessarias a 
perfeita execucao da nota de empenho; 
12.6. Efetuar o pagamento a detentora da ata no prazo avencado, ap6s a entrega da nota fiscal, 
devidamente atestada, no setor competente; 
12. 7. Notificar, por escrito, a detentora da ata da aplicacao de qualquer sancao, 
12.8. Conferir e fiscalizar a entrega dos itens objeto da presente licitacao. 
12.9. Receber ou rejeitar os produtos ap6s verificar a qualidade e quantidade do mesmo. 
12.10. Rejeitar os produtos no todo ou em parte entregues em desacordo com as obrigacoes 
assumidas. 
12.11. Observar para que sejam mantidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao da 
licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigacoes e encargos 
sociais e trabalhistas pela contratada. 
12.12. Entregar a contratada a planilha com as datas, horarios e quantidades necessarias para 
a tender as requisicoes dos produtos. 
12.13. Emitir empenho e ordem de fornecimento no valor e quantidade a ser adquirida; 
12.14.Receber, analisar e decidir sob re os produtos entregues em prazo nao superior a 05 ( cinco) 
dias uteis, atestando a Nota Fiscal e encaminhando para o pagamento; 
12.15. Realizar pagamento de acordo com o ernpenho, os itens e as quantidades solicitadas; 
12.16. Fiscalizar a execucao do objeto do contrato; 
12.17. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteracao ou 
irregularidade na execucao do contrato. 

11.26. A CONTRATADA obriga-se a substituir prontamente os itens que estiverem em desacordo 
com o que foi solicitado pelo fiscal do contrato. 
11.27. Realizar o fornecimento dos produtos dentro dos padroes e quantidades requisitados, 
garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo exigencias legais. 
11.28. Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades 
ocorridas no fornecimento do objeto. 
11.29. Colocar a disposicao da Contratante todos os meios necessaries a cornprovacao da 
qualidade dos produtos, permitindo a veriflcacao de sua conformidade com as especificacoes, 
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Unidade Orcarnentaria: 20501 
15. DOTACAO ORCAMENTARIA 

mesmas condicoes estabelecidas neste Termo de Referenda. 

a nos. 
t) Falhar na execucao do contrato: impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao Publics 
por 02 anos. 
g) Fraudar a execucao do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administracao Publica 
por 02 anos. 
h) comportar-se de modo inidoneo: impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao Publica 
por 02 anos. 
i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contra tar com a Adrninistracao Publica por 02 anos. 
j) Declaracao de lnidoneidade. 
14.6. De qualquer sancao imposta, a Fornecedora podera, no prazo maximo de OS (cinco) dias 
uteis, contado da intimacao do ato, oferecer recurso a Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, 
devidamente fundamentado. 
14.7. A segunda adjudicataria, em ocorrendo a hip6tese do item precedente, ficara sujeita as 

( 

14. DAS SANCOES: 
14.1. A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada 
na licitacao conforme instrucoes deste edital ensejarao a aplicacao das penalidades enunciadas 
no art 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alteracoes posteriores. 
14.2. 0 Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrera nas 
penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lein. 8.666/93 e art. 72 da Lein. 10.520/02. 
14.3. A multa morat6ria, quando cabivel, sera da ordem de 1 % (um por cento) ao dia, ate chegar 
o limite de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 
14.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, sera da ordem de 20% (vinte por 
cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 
14.5. A aplicacao das multas nao afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas: 
a) Nao celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administracao Publica por 02 
a nos. 
b) Deixar de entregar a documentacao: impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao 
Publica por 02 anos. 
c) Apresentar a docurnentacao falsa: impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao Publica 
por 02 anos. 
d) Atraso na execucao do objeto: impedido de licitar e contra tar com a Adrninistracao Publica por 
02 anos. 
e) Nao mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administracao Publica por 02 

13.3. Caso o produto entregue apresenta defeitos, a contratada devera recolher o produto 
defeituoso e providenciar a substituicao em um prazo maximo de 05 (cinco) dias, entrega de um 
novo, sem onus para o contratante. 
13.4. A entrega devera conter a quantidade total solicitada. 
13.5. A entrega devera ocorrer no prazo Maximo de 10 dias uteis ap6s a data de ernissao da 
autorizacao de fornecimento emitida pelo departamento de compras do munidpio. 
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~ ~;OO;l.l: 
M=10kajima Conselvan 

Ordenador de Despesa 

Nao autorizado 

'x Autorizado TR Elaborado por: 

17. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORA~AO DO TERMO DE REFERENClA E DEMAIS 
DOCUMENTOS DE INSTRU~AO ANEXADOS AOS AUTOS: 
17.1. Declaro estar ciente de todas as implicacoes administrativas, cfveis e criminais pelas 
informacoes prestadas no presente Termo de Referenda e em relacao a elas assumimos de forma 
solidaria a responsabilidade. 

16. DA GARANTIA 
16.1. 0 contratado devera fornecer declaracao, no ato da assinatura do contrato, assumindo 
garantia de no rninirno 01 (um) ano. 
16.2. No perlodo de garantia e admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais 
ou de tecnologia superior, sem onus para o Contratante e desde que aprovado pelo contratante. 
16.3. A CONTRATADA devera indicar uma empresa de assistencia tecnica devidamente 
autorizada e credenciada pelo fabricante do produto ofertado, caso o fabricante nao tenha a 
assistencia tecnica autorizada na cidade de Cuiaba, o fabricante ou licitante devera garantir a 
retirada do equipamento no locale conducao do mesmo ate a autorizada. 

Fonte: 100 
Projeto/ Atividade: 2009 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 
Valor: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) 
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