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CONTRATANTE: A MT PARCERIAS S.A - MT PAR, pessoa juridica de direito privado, 

inscrita no CNPJ 17 .816.442.0001 /03, com sede na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonca, n° 2.368, sala 304, Bairro Bosque da Saude, Cuiaba-Ml , neste ato 

representado pela sua Diretora Presidente, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA 

CONSELVAN, brasileira, portadora da carteira de identidade 10215611, inscrita no CPF 

sob on° 782.472.761-00, residente e domiciliada na Avenida Republics do Ubano n° 2.205, 

casa 19, Senhor dos Passes, CEP 78.048-135, Cuiaba/Ml', com cornpetencla estabelecida 
no art. 17, inciso VII, do Estatuto Social da MT Parcerias S.A. 

CONTRATADA: LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
REPRESENTACOES LTDA ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ 

22.328.534/0001-84, com sede na Avenida das Palmeiras, n° 94, Bairro: Jardim Imperial, 

CEP 78.075-648, Cuiaba/MT, neste ato representada por JOSE LUIZ DA SILVA 

DAMASCENO, brasileiro, residente e domiciliado em Cuiaba, portador da carteira de 

identidade RG n° 104.6612-6 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n? 688.596.351-87, tendo em 

vista o que consta no Processo Administrative n° 442899/2017, onde resolvem celebrar o 

presente Contrato, que sera regido pela Lei n°. 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracoes 

posteriores e, no que couber, a Lein° 10.520, de 17/07/2002, a Lein° 8.078/1990 (C6digo 

de Defesa do Consumidor), assim como, supletivamente, pelos princfpios da teoria geral 

dos contratos, pelas disposicoes de direito privado e pelas lausulas e condicoes a segu\.) ( 

delineadas: ~ 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISICAO 

DE NOTEBOOK QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A MT PARCERIAS SIA MT 
PAR E A EMPRESA LF COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

REPRESENT ACOES L TDA ME. 

CONTRATO N° 023/2017 
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CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS 

5.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto deste instrumento, correrao 
seguinte dotacao orcarnentaria: 

Unidade Gestora: 20501 

Fonte: 100 

Projeto atividade: 2049 

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECU<;AO EDA VIGENCIA 

4.1.0 prazo de entrega sera de 30 (dias) dias, contados do recebimento da ordem de 

fornecimento e nota de empenho e o Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS 

3.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua trasncricao, a proposta 

da CONTRATATA, o Termo de Referencia, e demais elementos constantes nos autos. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO AMPARO LEGAL EDA SUJEl<;AO As NORMAS LEGAIS 
E CONTRATUAIS 

2.1. A leqislacao aplicavel a este Contrato sera a Lei n° 8.666/93 e o Decreto Estadual n° 

840/2017 e demais disposicoes aplicaveis a Licitacao e Contratos Administrativos, bem 
como as Clausulas deste instrumento. 

Descricao Unid. Quant. Valor unitario Valor total 

~- 
NOTEBOOK CORE 17 8GB 1TB TELA 15,6 ~ 
FULL HD, WINDOWS 10, PROCESSADOR 17, 
MEM6RIA RAM 8GB, HD 1TB, TIPO 
MEM6RIA DDR3L, MOUSE TOUCH PAD UN 04 R$ 4.0000,00 R$ 16.000,00 ELETROSTATICO, PLACA VfDEO DDR3 4GB, 
CH UPSET INTEGRADO PROCESSADOR, 
USB 3.0 HDMI 1.4 CART AO DE MEM6RIA SD, ' SDHC, 803.0 - 

Total . R$ 16.000,00 

1.1. C'on'sti(ut oojeto' do presente contrato a aquisicao de material permanente - 

notebook para atender a demanda da MT Parcerias S/A - MTPAR, nos termos do 

procedimento licitat6rio n° 442899/2017. 

1.2. Dlscrirninacao do objeto: 

MT PAl\ i;iA I 
Fl.nili~ 
Rub 1(\ 
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CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. 0 pagamento referente ao objeto contratado sera efetuado mediante ordem bancaria 

indicada em name da CONTRA TADA, devendo para isto, ficar explicitado o nome do 

Banco, aqencia, localidade e nurnero da conta corrente em que devera ser efetivado o 

credito na proposta, o qual ocorrera em ate 30 (trinta) dias a contar da data do 

atesto/aceitacao da Fatura/Nota fiscal; ap6s a devida conferencia pelo Fiscal do Contrato; 

7 .1.1. Junto as Notas Fiscais a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certidao 

Negativa de Debito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidao Negativa de 

Debitos Trabalhistas, Certidao Negativa de Debito do FGTS e INSS, sem as quais fica 

impossibilitada a efetivacao da liquidacao do pagamento; 

7.1.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nata Fiscal, a Contratada, a seu criterlo, 

podera devolve-la para as devidas correcoes, com as informacoes que motivaram sua 

rejeicao, contando-se o prazo estabelecido no sub item 7 .1 a partir da data de sua 

reapresentacao, au aceita-la com a glosa da parte que considerar indevida; 

7.1.3. Na hipotese de devolucao, a Nata Fiscal sera considerada coma nao apresentada, 

para fins de atendimento das condicoes contratuais; 

7.2. Se par motivo nao imputavel a Contratada o pagamento nae ocorrer dentro do prazo 

previsto, inicidira sob re o valor da mesma atualizacao financeira dos valores a serem pagos, 

desde que a data final do periodo de adimplemento ate a data do efetivo pagamento; 

7.3. Para contagem da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, considerar- 

se-a a data em que a nota fiscal for protocolada na MT Parcerias S/A MT PAR; "-.~ 

7.4. 0 pagamento nae isenta a empresa fornecedora das responsabilidades vinculadas a~1 

fornecimento do material, especialmente quanto as relacionadas a sua qualidade e 

garantia; 

7.5. Caso haja aplicacao de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou credito 

existente na MT Parcerias S.A. em favor da Contratada, se esse valor for superior ao credito 

CLAUSULA SEXTA- DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. 0 valor do presente contrato e de R$ 16.000,00 (Dezeseis mil reais), conforme a 

proposta comercial apresentada pela Contratada. 

Coordenadoria de Orcarnento, Financeiro e Contabilidade, informando da disponibilidade 

orcarnentaria suficiente para acobertar a despesa. 

5.2. 

MT PAR $/A. 

Fl n~I 
t:!1" ~ 

Processo Administrativo n° 442899/2017, rnanifestacao da 

I?\ 
MT PAR 

Con"sUi as 'fls.' f3a~ "do 



;,! ( '5 J6A5·J?on / ~I., · n, o • - gou r / a91rnCwl!,'"" r, arm -,m,, - 

Av. Dr Hel'o Ribeiro, 525, Ed ffcio Helbor Dual Business, Salo 501. Alvorodo. Culobn - MT - CEP 78050-970 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC0ES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

8.1. Alem das obrigac;6es complementares estabelecidas na Ata de Registro de 

Prec;o n° 95/2017 e no Termo de Referenda n.0 033/2017, o Contratado obriga-se a: 

8.1.1. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, mediante o fornedmento e 

execucao em conformidade com as especificac;6es constantes do Termo de Referenda, e 

de acordo com as condicoes propostas e consignadas no presente instrumento; 

8.1.2. Corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto quando nao atender as 

especificacoes exigidas no Termo de Referenda e seus anexos; 

8.1.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade pela irnperfelcao do objeto entregue; 

8.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de omiss6es ou erros na 
elaboracao da estimativa de custos; 

8.1.5. Acatar a fiscalizacao do contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que devera 
ter suas solicltacces atendidas imediatamente; 

8.1.6. Permitir e oferecer condicoes para a mais ampla e completa fiscalizacao durante a 

vigencia do contrato, fornecendo informacoes. propiciando o acesso a docurnentacao 

pertinente e atendendo as observacoes e exiqencias do setor responsavel pela fiscalizacao; 

8.1.7. Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato 
para atender as requisicoes: 

8.1.8. Maoter, durante a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obrigac;6es p~,, 

ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licltacao: ~ 

8.1.9. Assumir, com exclusividade, todos os impastos e taxas que forem devidos em 

decorrencia do objeto deste Contrato, bem como as contribuicoes devidas a Prevldencta 

eventuafmenle 'existenfe", a diferenc;a Sera cobrada administrativamente OU judicialmente, 

se necessario. Caso a CONTRAT ADA nao ten ha nenhum valor a receber da 

CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados de sua 

lntirnacao, para efetuar o pagamento. Ap6s esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, 

seus dados serao encaminhados ao Orqao competente para que seja inscrito na divida 

ativa do Estado, podendo, ainda a Adrninistracao proceder a cobranca judicial do valor 
devido. 

7.6. 0 pagamento da fatura nao sera considerado como aceitacao definitiva do objeto 

contratado e nao isentara a Contratada das responsasilidades contratuais quaisquer que 
sejam. 

(?\ 
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Social, enLcarg6s traoafhistas, prernios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer 

outras despesas que se fizerem necessaries ao cumprimento do objeto pactuado; 

8.1.10. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 

fizerem necessaries em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato; 

,8.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de ornissoes ou erros na 

elaboracao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a 

CONTRATANTE; 

8.1.12. Retirar a Neta de Empenho da despesa correspondente aos fornecimentos 

realizados; 

8.1.13. Fornecer o objeto quando requisitado pelo setor competente, observando o 

preco unitarlo, o prazo, o local de entrega, a quantidade e as demais condlcoes fixadas 

neste instrumento e na ordem de fornecimento; 

8.1.14. Nao transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 

subcontratar, qualquer das prestacoes a que esta obrigada por forca do presente Contrato, 

sem previo assentimento escrito da CONTRATANTE; 

8.1.15. Assumir a responsabilidade e o onus pelo recolhimento de todos os impastos. 

taxas, tarifas, contribuicoes ou emolumentos federais e municipais, que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto deste contrato e apresentar os respectivos comprovantes 

quando solicitados pela CONTRATANTE; 

8.1.16. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 

contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou lncorrecoes, prejuizos resultantes de 

sua execucao ou inexecucao, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado 

pela Adrninlstracao; 

8.1.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros, par acao ou ornissao na prestacao CONTRATADA ou par quern em seu name 

agir, inclusive por acidentes que causem invalidez permanente ou ternporaria, morte, perda 

ou destruicoes isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamacoss civeis, 

criminais ou trabalhistas que possam surgir; 

8.1.18. 0 valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados em bens d\ r-: 
propriedade da CONTRATANTE, sera debitado de acordo com o preco de mercado, no~ 

primeiro pagamento a que a empresa fazer jus ou, em funcao do montante ou interesse 

administrative, recolhimento par dep6sito a favor da CONTRATANTE; 

I?\ 
MTP~R 
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CLAUSULA NONA- DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS 

9.1 0 nae cumprimento com as obriqacoes, inclusive quanto a garantia e/ou assistencia 
~ 

tecnica, dispostas neste contrato - impedimenta de licitar com o Estado pelo prazo de at~ R) 
01 (um) ano. N 
9.2 A nae execucao do objeto - impedimento de licitar com o Estado pelo prazo minima de 

01 (um) ano e maxima de 05 (cinco) anos 

8.1.19 A"Contrafada clevera atender prontamente a Contratante em case de necessidade 

de acionamento da Garantia e de Assistencia Tecnlca. 

8.2. Alem das obriqacoes resultantes da observancia da Lei n° 8.666/93, sao obriqacoes 

da CONTRATANTE: 

8.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa fornecedora, 

apes a aquisicao do objeto requisitado; 

8.2.2. Assegurar-se da boa execucao do fornecimento contratado; 

8.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do contrato; 

8.2.4. Fiscalizar o contrato por meio de servidor formalmente designado pela MT 

Parcerias S.A MT PAR; 

8.2.5. Acompanhar a execucao do fornecimento, podendo intervir para fins de ajustes ou 
suspensao da entrega; 

8.2.6. Prestar as informacce s e os esclarecimentos que venham a serem solicitados 

pela Contratada; 

8.2.7. Exercer a flscalizacao, por interrnedio de servidor formalmente designado, que sera 

responsavel pela qestao do contrato, o qual documentara as ocorrencias havidas e 

propondo as adequacoes necessarias ao born andamento da aquisicao; fiscalizara o 

cumprimento das obriqacoes assumidas pela Contratada, inclusive quanto a continuidade 

da prestacao do fornecimento de produtos, que, ressalvados os cases de forca maier, 

justificados e aceitos pela Contratante, nao deve ser interrompida; 

8.2.8. Atestar a nota fiscal, somente se a empresa demonstrar a manutencao da 

regularidade fiscal por meio das certidoes de regularidade, remetendo-a ao Setor 

competente pela autorizacao do pagamento; 

8.2.9. Efetuar os pagamentos devidos e emitir pareceres quando necessario. 

8.2.10. Notificar a empresa dos problemas tecnicos, caso necessario. 

~~· I 1v\ ,Rub._ 
17'\ 
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9.4. Fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal - lmpedimento de licitar com a Estado 

pelo prazo de ate 05 ( cinco) a nos. 

9.5. Nao assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de precos - Impedimenta 

de licitar com a Estado pelo prazo de ate 90 (noventa) dias. 

9.6. Pelo atraso, erro de execucao, execucao imperfeita, inexecucao total ou parcial das 

obriqacoes, ou o descumprimento de qualquer clausula ou condicao contida neste contrato, 

a MT Parcerias S/A MT PAR podera, garantida prevra defesa, aplicar ou proper ao 

fornecedor, conforme o caso, as seguintes sancoes: 
9.·6.1. I - Advertencia; 

9.6.2. II - Multa na forma estabelecida abaixo: 

9.6.2.1. Recusa em assinar o Contrato: 2% (dois por cento) do valor estimado do 

contra to. 

9.6.2.2. Atraso na assinatura do Contrato: 0,4% (zero virgula quatro por cento) par 

dia, ate o limite de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor estimado da Contrato. 

9.6.2.3. Nao execucao do objeto: 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de 

Fornecimento. 

9.6.2.4 Atraso na entrega do objeto: 1 % (um por cento) por dia, ate o Ii mite de 10% 

( dez por cento) incidente sobre o valor global da Nota de Empenho; 

9.6.2.5 lnadimplemento total ou parcial: 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor 

total da Nota de Empenho (total) ou do valor remanescente da contratacao (parcial); 

9.6.2.6 Recusa injustificada em aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento dentro do 

prazo estabelecido, sem prejufzo de indenizar a MT PAR em perdas e danos: 20% 

(vinte por cento) do valor global da proposta; 

9.6.2.7 Descumprimento de qualquer outra condicao ajustada: 2% (dais por cenfcii (""- 

incidente sobre o valor total da Nota de Empenho. W 
9.6.3. Ill - Suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 

com a Adrninistracao, com o consequente descredenciamento no SICAF, por um prazo nao 

superior a 2 (dois) anos; 

9.3.1. lncorrera nesta penalidade o licitante que: 

9.3.1.1. Praticarem os atos coma os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 

8.666/93. 

I?\ 
MT PAR 

9.3. Corr1portar-"se "de moao inid6neo - lmpedimento de licitar com o Estado pelo prazo de 

ate 03 (tres) a nos. 
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9.6.4. 1v· ...:·oeciara9ao ae inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Adrninistracao 

Publica enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a 

reabilitacao perante a pr6pria Autoridade que aplicou a penalidade. 

9.6.5. V - lmpedimento de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Oistrito Federal ou 

Municipios, conforme o art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 
9.7. No caso de nae recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias uteis a contar 

da data da intirnacao para o pagamento, a importancia sera descontada automaticamente 

dos pagamentos devidos pela Administracao, ou em nae havendo creditos da contratada, 

encaminhada para a inscricao na divida ativa. 

9.8. As penalidades previstas nos incises I, Ill, IV e V do item 9.6 poderao ser aplicadas 

juntamente com a prevista no incise II do mesmo item, facultada a defesa previa do 

fornecedor, com regular processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar 
da notificacao. 

9.9. A aplicacao da sancao prevista no incise Ill do item 9.6 impossibllitara o fornecedor ou 

interessado de participar de licitacoes e formalizar contratos, no arnbito do 6rgao ou 

entidade responsavel pela aplicacao da sancao, conforme disp6e o Art. 3° da IN SL Tl 
MPOG 02/2010. 

9.10. A aplicacao da sancao prevista no incise IV do item 9.6 impossibllltara o fornecedor 

ou interessado de participar de licitacoes e formalizar contratos com todos os orqaos e 
entidades da Adrninistracao Publica direta e indireta do Estado, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios, conforme disp6e o Art. 3° da IN SL Tl MPOG 02/201 O. 
9.11. A aplicacao da sancao prevista no incise V do item 9.6 impossibilitara o fornecedor ou 

interessado de participar de licitac;:6es e formalizar contratos no arnbito interno do ente 

federative que aplicar a sancao, conforme disp6e o Art. 3° da IN SLTI MPOG 02/2010. 
9.12. Os atos administrativos de aplicacao das sancoes serao publicados resumidamente 
no Dlario Oficial do Estado. 

9.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SIAG e no caso de suspensao 
~ 

de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo da mult\ 
aqui prevista e das demais cornlnacoes legais. ~ 

9.14. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

MT PAR SIA. 
Fl nJSI b.~ r?\ 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA • DA RESCISAO 

12.1. O presente Contrato podera ser rescindido pelos motives previstos nos artigos 77 e 

78 e nas formas estabelecidas no art. 79, acarretando as consequencias do art. 80, todos 
da Lei n.? 8.666/93, atualizada; 

12.2. A rescisao, por algum dos motives previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes, 

nao dara a Contratada direito a indenizacao a qualquer tltulo, independentemente de 

interpetacao judicial ou extrajudicial; 

12.3. A rescisao acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial por parte da Contratante, a retencao dos creditos decorrentes deste Contrato, 
\ 

limitada ao valor dos prejuizos causados, alern das sancoes previstas neste ajuste ate i~ 
completa indenizacao dos danos; rf::-J 
12.4. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma rernuneracao 

sera cabfvel, a nae ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, 

previstas no presente Contrato e comprovadamente realizadas pela Contratada . 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA • DA ALTERACAO 
11.1. Este contrato podera ser alterado na conformidade do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA • ANTICORRUPCAO 

10.1. Para a execucao deste contrato, 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 quanta por lntermedlo de outrem, qualquer 

pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer 

especie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma 

a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. 

Conforme Decreto Estadual 572 de 13.05.2016. 

procedimento previsto na Lei n° 8.666/93. 
9.16. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado 

a Administracao, observado o princlpio da proporcionalidade. 
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9.15. A ·aplica9ao0ae 0qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo 

administrative que assequrara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, para dirimir todas 

as questoes oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura 

de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exclusao de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo ciente, para que produzam 

seus efeitos legais e juridicos. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSl~OES FINAIS 

13.1. Os casos omissos serao resolvidos conforme dispoem as Leis Federais n° 8.078/1990 

(C6digo de Defesa do Consumidor), n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, C6digo Civil e demais 

legisla96es vigentes e pertinentes a rnaterla; 

13.2. A abstencao, por parte da Contratante, de quaisquer direitos e/ou faculdades que 

lhe assistem em razao deste contrato e/ou lei nao irnportara renuncia a estes, nao gerando, 

pois, precedente invocavel. 
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