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EDITAL Nº 009 /2021/MTI

PROCESSO Nº 112453/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores para uso
nas atividades técnicas e administrativas, para a Empresa Mato-grossense de Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação – MTI.
Data de Abertura: 01/09/2021 Horário 09h00min
Prazo de Divulgação do Edital: 15 dias úteis
Modo de Disputa: aberto - nos moldes dos artigos 35 e 53 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, e, dos artigos 36, § 1º e 37 do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI
Local: Sítio do Portal Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br
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1.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021/MTI/MT
PREÂMBULO

1.1. A EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MTI, torna pública, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com atuação
de PREGOEIRO(A) OFICIAL da SEPLAG/MT, designado(a) pela Portaria
06/2021/SEPLAG/MTI/MT, em conformidade com as Leis 10.520/02, Lei 13.303/16, no que
couber Decreto Estadual nº 840/2017 e o Regulamento de Licitações e Contratos da MTI/MT,
bem como pelas disposições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados na página eletrônica:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/, bem como, estará disponível para consulta na
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI – Centro Político e
Administrativo – Cuiabá-MT, de segunda a sexta feira em horário de expediente (das
08h00min às 12:00 e das 14:00 às 18h00min) – Horário local (Cuiabá/MT).

1.3. A EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI
abrirá prazo para o cadastramento eletrônico das PROPOSTAS DE PREÇOS, pelo
Sistema de Informações para Aquisições Governamentais – SIAG, compreendido entre
11/08/2021 a 01/09/2021, período integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessão
que o horário máximo de aceitação estará condicionado a 15 minutos antes do início da
mesma, ou seja, até às 08h45min - Horário local (Cuiabá/MT). A abertura das propostas
será no dia 01/09/2021 às 09h00min - Horário local (Cuiabá/MT).
1.4.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos
serão conduzidos por servidor (a) integrante do quadro efetivo da SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, denominado (a) pregoeiro (a), mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal de Aquisições,
constante da página eletrônica: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ conforme descrito
neste Edital e seus Anexos.

1.5. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão
obrigatoriamente o Horário local (Cuiabá/MT) e dessa forma serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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1.6. O orçamento previamente estimado para a contratação será sigiloso, até a fase de
homologação da licitação, permitindo - se ao agente de licitação divulgá-lo,
anteriormente, na fase de negociação, se assim entender conveniente, conforme artigo 50
do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI.
1.7. O orçamento estimado, ainda que tenha caráter sigiloso, estará disponível
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1.

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em locação de
veículos automotores para uso nas atividades técnicas e administrativas, para a Empresa
Mato-grossense de Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI.

3. DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS
3.1.

Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado
deverá acessar, na internet, o SIAG, no Portal de Aquisições –
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br /, onde se encontra o link para acesso.

3.2.

A empresa que desejar participar do PREGÃO ELETRÔNICO deverá,
obrigatoriamente, possuir login e senha, pessoal e intransferível no Sistema de
Aquisições Governamentais (SIAG) do Estado de Mato Grosso. Caso não possua,
deverá criá-los na plataforma eletrônica: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br / no campo
“FORNECEDORES”. Obs.: Este procedimento não substitui os documentos de
habilitação solicitados na seção 13 deste Edital.

3.2.1. Após o cadastramento, o representante da empresa deverá credenciar-se e preencher no
Sistema de Aquisições governamentais – SIAG sua proposta de preços.
3.2.2. Caberá a CONTRATADA acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
3.3.

Até a data e horário previstos no item 1.3 os interessados poderão se cadastrar,
credenciar, preencher sua proposta de preços e/ou substituir propostas comerciais no
sistema eletrônico, após esse prazo as propostas não poderão ser alteradas ou retiradas
pelos participantes.
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3.4.

O início da sessão ocorrerá às 09h00m do dia 01/09/2021 – Horário local (Cuiabá/MT).

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1

Poderão participar deste Pregão os interessados relacionados ao ramo de atividade do
objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ao prévio credenciamento
no sistema eletrônico SIAG e à documentação constante neste Edital e seus Anexos.

4.2

Poderão participar deste pregão eletrônico, exclusivamente, microempresas; empresas de
pequeno porte; sociedades cooperativas, que se enquadram na condição estabelecida no
art. 34 da lei n. 11.488/2007 e microempreendedores individuais; que explorem ramo de
atividade compatível e pertinente com o objeto desta licitação e atendam às exigências
do edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração
e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização pela realização
de tais atos.

4.3

As LICITANTES arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas.

4.4

O interessado, que se enquadre em uma das hipóteses do art. 13 do Regulamento de
Licitações e Contratos da MTI, estará IMPEDIDO de participar de qualquer fase do
processo de licitação e de ser contratado, conforme abaixo elencado:

a)

Cujo administrador ou sócio seja, diretor ou empregado da MTI;

b)

Que esteja cumprindo penalidade de suspensão aplicada pela MTI;

c)

Que tenha sido declarado inidôneo pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela
unidade federativa a que está vinculada a MTI, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

d)

Que seja constituído por sócio de empresa que estiver suspensa ou impedida ou que tenha
sido declarada inidônea

e)

Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida ou que tenha sido
declarada inidônea;
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f)

Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou que tenha sido declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à
sanção;

g)

Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou impedida
ou que tenha sido declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

h)

Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidônea

i)

Que esteja constituída sob a forma de consórcio, tendo em vista se tratar de um serviço
de complexidade moderada, não havendo necessidade da composição de consórcio para
a prestação dos serviços;

j)

Podem participar empresas estrangeiras em funcionamento no País, desde que apresentem
decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

k)

Não será aceito subcontratação, tendo em vista que o serviço a serem prestados é de
interconexão diretamente entre sistemas autônomos próprios, não sendo aplicável ou
cabível as subcontratações para a prestação do serviço finalístico.

4.4.1. Aplica-se a vedação do item 4.3, às seguintes situações:
a) à contratação de empregado ou dirigente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação MTI, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos
licitatórios, na condição de licitante;
b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
b.1) dirigente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação MTI;
b.2) empregado da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação MTI cujas
atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
b.3) autoridade do ente público a que a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação MTI esteja vinculada.
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c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou
rompido seu vínculo há menos de 6 (seis) meses.
4.5. A participação no LOTE expressamente exclusivo ou reservado à Microempresas (ME), à
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), pela Licitante
que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, mas se declara como
tal, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
4.6. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados pelas
licitantes deverão referir-se ao mesmo CNPJ descrito por estas na proposta de preços,
salvo aqueles documentos permitidos por lei.
4.7. As licitantes se responsabilizam pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo todos os ônus pela
preparação da proposta assim como da habilitação, não cabendo quaisquer tipos de
ressarcimentos, independentemente do resultado do certame.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, cidadãos e
agentes econômicos podem pedir esclarecimento e impugnar o edital, mediante
requerimento fundamentado ao (a) pregoeiro (a) que deverá responder motivadamente
em até 03 (três) dias úteis.
5.1.1. As petições de impugnação e de pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhadas
devidamente instruídas com as seguintes informações: número do processo e do pregão
ao qual se refere, qualificação da Requerente, endereço de correspondência, endereço de
e-mail para os fins de que trata o item 5.1 do Edital, telefone para contato e a assinatura
do representante/requerente. No caso de pessoa jurídica, informar a razão social da
empresa. E em sendo a requerente pessoa física, apresentar cópia dos documentos
pessoais.
5.1.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
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em dia de expediente no órgão ou na entidade, ou seja, serão contados somente os dias
úteis consecutivos de modo contínuo.
5.2. As petições de impugnação e os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas
para o e-mail: pregao@seplag.mt.gov.br com cópia para o e-mail:
aquisicao@mti.mt.gov.br, no prazo previsto no item 5.1., podendo também,
alternativamente, serem protocoladas na EMPRESA MATO-GROSSENSE DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI - DAFI - UGACO – Centro Político
Administrativo – CEP: 78.050-970 – Cuiabá-MT, igualmente respeitado o prazo previsto
no item 5.1 desta seção.
5.3. Todas as petições e pedidos de esclarecimentos serão respondidos por e-mail para a
empresa
solicitante,
bem
como,
lançado
no
endereço
eletrônico
https://www.mti.mt.gov.br - junto ao Edital, e no sistema SIAG para conhecimento da
empresa solicitante/impugnante e de quaisquer interessados.
5.4. Se a impugnação ao edital e/ou pedido de esclarecimento for reconhecida e julgada
procedente, serão corrigidos os vícios e uma nova data será designada pela MTI, para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação de propostas.
5.5. Decairá o direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão
Eletrônico, apontando de forma clara e objetiva falhas ou irregularidades que entender
viciarem o mesmo.
5.6. Havendo a ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim
o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº
10.520/2002 e legislação vigente.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/, sendo acessado pelo link “FORNECEDOR” =>
Acesso ao sistema”, localizado no menu lateral esquerdo do portal, mediante digitação
de login e senha pessoal e intransferível do representante credenciado.
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6.1.1. Caso a licitante ainda não possua login e senha, poderá providenciar o cadastro acessando
o menu superior do Sistema de Aquisições “FORNECEDORES” => Informações e
Serviços aos Fornecedores => Cadastro. Os procedimentos para o cadastro estão
disponibilizados para download através do arquivo denominado “COMO CRIAR LOGIN
E SENHA”.
6.1.1.1. As licitantes ou os seus representantes legais terão o prazo de até 03 (três) dias
úteis antes da data de realização do Pregão para estar previamente cadastradas junto
ao órgão provedor.
6.1.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não cabendo a SEPLAG
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
6.1.3. O cadastro deverá ser realizado com a utilização do CNPJ da empresa que participará do
certame, não sendo permitido o uso do CPF do representante legal da licitante.
6.2. Ao acessar o sistema, a licitante deverá:
a) Localizar o Pregão de interesse, acessando a opção “PREGÕES” – “LANÇAR
PROPOSTA”, no menu lateral esquerdo do portal;
b) Após localizar o Pregão pelo número do Edital ou número do Processo Administrativo,
clicar em visualizar;
c) Em seguida, deverá optar pela declaração de enquadramento ou não, de microempresa
ou empresa de pequeno porte.
c1) a não identificação no sistema acarretará preclusão consumativa do tratamento
diferenciado e favorecido, concedido pela Lei Complementar nº 123/2006 - em especial
quanto ao seu artigo 3º.
c2) a licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ainda

selecionar o campo respectivo, caso possua alguma restrição quanto à documentação
referente à regularidade fiscal
6.3.

Realizadas as devidas marcações, a licitante procederá à confirmação no botão
“CREDENCIAMENTO”, e então, poderá aceitar ou recusar os conteúdos do Termo de
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Credenciamento e Declaração de Habilitação, bem como imprimir referidos Termos, se
assim preferir.
6.3.1. Recusando os termos, a licitante não participará do certame;
6.3.2. Aceitando os termos, a licitante declara automaticamente que cumpre todos os
requisitos exigidos neste Edital.
6.4. A solicitação de credenciamento do responsável para representar os interesses da licitante
junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão
Eletrônico.
6.5. O login e a senha criados pela licitante poderão ser utilizados em qualquer Pregão
Eletrônico administrado pela Superintendência de Aquisições Governamentais/SEPLAG.
6.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo,
nos casos de representação para itens distintos.
6.7. A quebra de sigilo ou perda da senha poderá ser regularizada através de acesso ao menu
superior “FORNECEDORES” => Informações e Serviços aos Fornecedores => “Alterar
Cadastro” ou “Esqueci minha Senha”, desde que o e-mail da licitante cadastrado esteja
atualizado no Cadastro de Usuários.
6.8. Dúvidas e informações pertinentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas no Manual
“COMO LANÇAR PROPOSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO”, cujo download do
arquivo encontra-se disponível no menu superior “FORNECEDORES”, ou ainda pela
equipe de suporte ao Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, através do telefone
(65) 3613-3606.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
7.1. Efetuado o Credenciamento, a licitante deverá PREENCHER sua proposta de preços e
incluir os demais documentos solicitados na Seção 8 deste Edital, até a data e horário
previstos no subitem 1.3, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
7.1.1. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda
especificamente com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
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7.1.2. A licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, desde
que durante o prazo estipulado no subitem 1.3 deste Edital
7.2. Para cadastrar a Proposta Eletrônica de Preços, a licitante deverá clicar na opção “CRIAR
PROPOSTA” e:
a). Selecionar os lotes para o qual fará a proposta;
A2) A descrição do objeto será automaticamente preenchida pelo Sistema conforme
cadastrado na oportunidade de abertura do processo licitatório.
b). Preencher o prazo da entrega dos lotes observando o previsto no Edital;
c). Preencher o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90
(noventa) dias corridos, a contar da data da sessão pública;
d) Preencher o campo, com a expressão “Marca Própria”, atendendo ao princípio da
impessoalidade e para não ter o risco de ter sua proposta desclassificada.
e) Como o objeto não exige catálogo ou folders, a licitante deve desconsiderar o campo,
não clicando, nem anexando nada.
f). Preencher o preço ofertado, informando o VALOR DOS LOTES.
g). Após preencher todos os campos solicitados, clicar em SALVAR, em seguida:
ENVIAR.
7.3. O envio da proposta digital pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública.
7.4. Após a abertura da proposta, pelo (a) pregoeiro (a), não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) pregoeiro (a).
7.5. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa em DESCLASSIFICAÇÃO
DA PROPOSTA, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, nesta fase.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS DE FORMA ESCRITA
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8.1. Salvada a Proposta Eletrônica de Preços, a licitante deverá clicar em “ANEXO DA
PROPOSTA” para fins de anexar e enviar a PROPOSTA DE PREÇO DE FORMA
ESCRITA, obedecendo aos requisitos constantes no subitem 7.2, (vide Manual “COMO
LANÇAR PROPOSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO”).
8.1.1.

A licitante deverá anexar uma proposta, conforme modelo do ANEXO II para o
lote que deseja participar, com as informações dos itens.

8.1.2. O não cumprimento do disposto no item 8.1. E 8.1.1. Implicará na
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante para o lote.
8.1.3. Não será necessário o envio dos documentos de habilitação pelo Sistema, eis que
estes serão solicitados pelo (a) pregoeiro (a), após a fase de lances e o envio se dará
por e-mail, conforme disposto no item 12.1.
8.2. Para formular a Proposta de Preço, a licitante deverá observar com atenção o Termo de
Referência, que consta no Anexo I, parte integrante do presente Edital, principalmente
nos itens que venham a fazer parte da formação do preço.
8.3. A PROPOSTA DE PREÇOS DE FORMA ESCRITA deve ser elaborada observando o
Formulário Padrão de Proposta - ANEXO II e conter obrigatoriamente:
8.3.1. Descrição do objeto conforme especificação consignada no Anexo I - Termo de
Referência;
8.3.2. VALOR UNITÁRIO;
8.3.3. VALOR TOTAL DOS LOTES;
8.3.3. O prazo de eficácia da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data da sessão pública;
8.3.4. Declaração expressa de que os preços cotados incluem todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
8.3.5. CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato, inclusive endereço
eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco, e
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
8.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão observar, para elaboração
da proposta de preços, o disposto no item 8.3;
12
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8.3.7. Se existirem indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, a licitante deverá ser convocada
para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificação.
8.3.8. Na formulação de suas propostas, a empresa deverá observar ainda o regime de
tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas
de ISSQN, PIS e COFINS sobre seu faturamento (Acórdão TCU - Plenário nº
2.647/2009);
8.3.9. A licitante classificada em primeiro lugar, na fase de lance, deverá encaminhar
PROPOSTA DE PREÇOS - Anexos II adequadas ao último lance, devidamente
preenchida, de acordo com prazos previstos no edital no item 12 - DO
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS POR EMAIL.
8.4. O sistema eletrônico somente permitirá a visualização da Proposta de Preços de Forma
Escrita ANEXADA (uma proposta para cada lote que deseja participar), após o término
da etapa de lances.
8.5. A empresa licitante deverá executar/entregar os serviços dentro das quantidades e das
especificações constantes do ANEXO I do Edital.
8.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
8.7. As propostas apresentadas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, equipamentos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, treinamento,
deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme
exigências editalíssimas e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em
decorrências da exclusão de quaisquer despesas incorridas.
8.7.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço
inexequível ou cotação incorreta e deverão prestar os serviços sem ônus adicionais.
8.7.2. Nos casos em que as empresas se negarem a prestar os serviços, estas estarão
sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital.
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8.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.9. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
8.10. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas
pelo responsável legal da empresa, sob pena de desclassificação do certame.
8.11. O (A) pregoeiro (a) considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo erros
materiais ou formais e, consequentemente, classificará a empresa.
8.12. O (A) pregoeiro (a) poderá, no interesse da administração pública, relevar excesso de
formalismo nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a
lisura e o caráter competitivo da Licitação.
8.13. Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista neste
Edital e seus Anexos, será considerada.
8.14. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a
análise prévia que se fizer necessária.
8.15. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação ao
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus
termos originais, ressalvados os casos que se enquadrem no previsto do item 8.11.
8.16. As licitantes quando convocadas pelo (a) pregoeiro (a) em Sessão Pública a ser designada
para este fim, deverão enviar a Proposta de Preços realinhada e os documentos de
habilitação, em original ou cópia autenticada, ao endereço definido nos itens 12 do edital.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital, a sessão pública na internet será
aberta por comando do (a) pregoeiro (a), com a divulgação das propostas eletrônicas de
preços recebidas, sem identificação das licitantes por parte do sistema eletrônico.
9.2. A licitante deverá utilizar sua chave de acesso e senha para participar da sessão pública
na internet.
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9.2.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.3. A comunicação entre o (a) pregoeiro (a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
10. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
10.1. Aberta a sessão, o (a) pregoeiro (a) passará à análise e acolhimento das propostas
eletrônicas e em seguida a sua divulgação:
10.2. O (A) pregoeiro (a) analisará as propostas eletrônicas de preços, desclassificando aquelas
que não estiverem em consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório.
10.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.
10.3. A decisão sobre classificação de propostas será disponibilizada no sistema eletrônico para
acompanhamento em tempo real pelas licitantes.
10.4. Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das propostas
classificadas poderão oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletrônico,
sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou
cronológica específica, MAS SEMPRE INFERIOR À OFERTA INICIAL DA
LICITANTE.
10.5. Os lances deverão ser apresentados informando o VALOR UNITARIO de cada Lote.
10.5.1. Não serão aceitas cotações com valores unitários com mais de duas casas
decimais. Caso ocorra o valor deverá ser arredondado para menor.
10.6. A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu
recebimento com seu respectivo horário de registro e valor. O lance vencedor será
identificado pela cor verde.
10.7. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao (à) pregoeiro
(a) verificar a aceitabilidade do valor ofertado.
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10.8. Na hipótese de haver propostas lançadas inicialmente com valores iguais, o sistema
registrará por ordem de inserção, e o desempate será efetivado através dos lances
franqueados.
10.8.1. Caso, não haja lances, o pregão deverá ser novamente publicado.
10.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
10.10. Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo
real, do valor do menor lance ofertado.
10.11. O sistema não identificará os autores dos lances ao (à) pregoeiro (a) e demais
participantes.
10.12. Por iniciativa do (a) pregoeiro (a), o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início
do tempo aleatório (randômico) que ficará caracterizado no sistema pela palavra DOULHE 1, DOU-LHE 2, DOU-LHE 3 e logo em seguida a mensagem “início do tempo
randômico”. Findado este tempo, estará automaticamente encerrada a recepção de lances.
O tempo randômico vai de 0 (zero) até 30 (trinta) minutos. Nesta fase o sistema poderá
encerrar a disputa a qualquer momento desse intervalo, sem a possibilidade de
intervenção do (a) pregoeiro (a) respeitando o limite máximo.
10.13. Em face da impossibilidade de determinação da finalização do tempo
aleatório/randômico recomendam-se às licitantes estabelecer o valor mínimo de lance
antes de seu acionamento, evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculálo e apresentá-lo durante o tempo aleatório.
10.14. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da
etapa de lances, devendo as licitantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para
verificar o resultado da licitação.
10.15. No caso de desconexão do (a) pregoeiro (a) no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem
prejuízo dos atos realizados.
10.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, o pregão será
suspenso e terá reinício somente após COMUNICADO expresso aos participantes por
meio do Sistema de Aquisições Governamentais no mesmo local de disponibilização
deste Edital. Ficando a licitante responsável pelo acompanhamento.
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10.17. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o (a) pregoeiro (a) comunicará por
meio de Aviso no Diário Oficial do Estado – DOE/MT.
10.18. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e
classificará a licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações.
10.19. Erros relativos a operações matemáticas poderão ser corrigidos na etapa de negociação
no caso de valores inferiores ao já ofertado.
10.20. Caso não se realizem lances, serão verificados a conformidade entre a proposta de menor
valor e o valor estimado da licitação.
10.21. Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos
supervenientes serão disponibilizados no sistema utilizado, sendo de inteira
responsabilidade o acompanhamento por parte da licitante.
10.22. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados
no campo “DOCUMENTOS” no sistema. Não podendo a licitante alegar
desconhecimento da informação, sob pena de preclusão.
11.DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
11.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE MENOR
PREÇO POR LOTE, observando os demais requisitos estabelecidos neste Edital.
11.2 O pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
11.2.1 O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de
preço, quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o
compõem necessitarem de ajustes, de forma a adaptar os valores unitários ao valor
total ofertado ou aos valores estimados pela MTI e para eliminar dízimas.
11.2.2 O não atendimento à solicitação do pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em
corrigir a proposta e/ou as planilhas implicará a desclassificação da proposta e
sujeitará a aplicação das sanções cabíveis.
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11.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
11.4. Serão desclassificadas as propostas que (artigo 40 Regulamento de Licitações e
Contratos):
a) contenham vícios insanáveis ou ilegalidade;
b) descumpram as especificações constantes neste Edital e seus anexos;
c) apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis;
d) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação;
e) não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela MTI;
f) apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto, sem
que se prejudique o tratamento isonômico entre os LICITANTES.
11.5. Considerar–se–á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove a cobertura suficiente dos custos decorrentes
da contratação.
11.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência na forma do § 2º Art.
56 da Lei 13.303/16 para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo–se
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a) questionamentos junto à LICITANTE para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade, sendo aquela
obrigada a responder no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação;
b) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao
Ministério da Previdência Social;
c) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
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d) verificação de outros contratos que a LICITANTE mantenha com a Administração ou
com a iniciativa privada;
e) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
f) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis
que a LICITANTE disponha para a prestação dos serviços;
g) E, demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
11.7. Se a proposta for recusada ou se a LICITANTE desatender exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo sua habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
11.8. O pregoeiro poderá, no momento do julgamento, encaminhar pelo sistema eletrônico uma
contraproposta à LICITANTE que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
11.8.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada
pelos demais LICITANTES.
11.9. Encerrada a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) poderá negociar com a licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir
sobre sua aceitação.
11.9.1. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a
negociação, permanecer acima do orçamento estimado.
11.9.2. Se depois de adotada a providência referida no item anterior não for obtido valor
igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a
licitação.
11.10. Conforme previsto no Art. 57, § 3º da Lei 13303/16, a MTI cancelará o (s) item (s) que
apresente (m) o resultado final acima do orçamento estimado, revogando a licitação
quando se tratar de um único item.

19

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

11.11. O (a) pregoeiro (a) examinará a proposta ajustada ao menor lance, quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para licitação.
11.12. Aceita a proposta, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento e avaliará a
habilitação da LICITANTE.
11.13. Após a negociação, havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto
à compatibilidade de preço, o (a) pregoeiro (a) irá avaliar as condições de habilitação da
licitante, de acordo com os documentos enviados por e-mail, ficando condicionada a
habilitação definitiva da licitante à apresentação dos documentos originais que deverão
ser enviados/postados via correios ou entregues pessoalmente na Superintendência de
Aquisições Governamentais/SEPLAG.
11.14. Em sendo aceito o preço, a LICITANTE contratada deverá arcar com o ônus decorrente
de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto do
contrato
11.15. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como
serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de
participação de todos LICITANTES em ambos os itens e estabelecendo a ordem de
adjudicação entre eles.
12. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS POR EMAIL
12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação no sistema, quando houver, a
licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, para o lote que sagrar-se
vencedora, PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA ao menor lance e DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, elaborada de acordo com as especificações do Anexo I, bem como
os DE HABILITAÇÃO constantes na seção 13 deste Edital.
12.1.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03
(três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico,
para o e-mail: pregao@seplag.mt.gov.br e aquisicao@mti.mt.gov.br , em
arquivo(s) de até 8mb (oito mega bytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não
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atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 21. Deste edital, garantido o
direito de defesa.
12.1.2. O(A) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante
classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail:
pregao@seplag.mt.gov.br e aquisicao@mti.mt.gov.br , no Sistema de Informações
para Aquisições – SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação
das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.1.
12.1.2.1. Será julgada inabilitada a licitante classificada que não atender à convocação
em sessão para envio dos documentos de habilitação, estando sujeita as sanções
previstas no Item 21 do edital.
12.2. O (a) pregoeiro (a) examinará a proposta ajustada ao menor lance, quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para licitação.
12.3. Se a proposta realinhada não for enviada, não for aceitável, ou ainda, os documentos não
atenderem às exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda às exigências deste Edital.
12.4. Após a negociação, havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto
à compatibilidade de preço, o (a) pregoeiro (a) irá avaliar as condições de habilitação da
licitante, de acordo com os documentos enviados por e-mail, ficando condicionada a
habilitação definitiva da licitante à apresentação dos documentos originais que deverão
ser enviados/postados via correios ou entregues pessoalmente na Superintendência de
Aquisições Governamentais/SEPLAG.
12.5. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas
pelo responsável legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais
poderes expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame.
13.DA HABILITAÇÃO
13.1. A habilitação da LICITANTE será verificada:
13.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) cédula de identidade e CPF, no caso de pessoa física;
21

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

b) registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo registrado e ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores,
no caso de Sociedades Anônimas;
d) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade empresária;
e) inscrição do ato constitutivo, no Registro Mercantil competente, no caso de sociedade
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), no caso de MEI,
na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br, bem como o
Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF e Carteira de Identidade – R.G.
13.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
c) Declarações conforme anexos do Edital;
13.1.3. Relativos à Qualificação Econômico – Financeira:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.:
b) caso o documento não seja cópia do Livro Diário da empresa, deve ser informado à
parte, a numeração do livro e das páginas onde o mesmo foi lançado:
c) o não cumprimento da alínea "b" não constitui motivo para inabilitação da licitante,
ficando reservado ao Empresa Mato – Grossense de Tecnologia da Informação da MTI o
direito de exigir o Livro Diário da empresa para quaisquer verificações;
d) a comprovação de boa situação financeira, será baseada na obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = ------------------------Passivo Circulante
e) Comprovação de boa situação financeira de empresa, representada pela obtenção dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) em
valores superiores a 1 (um);
f) As empresas LICITANTES que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em
qualquer dos índices do balanço, deverão comprovar que possuem capital social
registrado ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% da apresentação das
propostas.

13.1.4 Relativa à qualificação técnica, apresentar:
a) A Licitante deverá apresentar:
a.1) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado
emitido em papel timbrado devidamente assinado e com identificação do emitente. O
atestado deverá ser pertinente e compatível com o objeto da licitação em questão.
a.2) Qualquer atestado deverá ser apresentado em nome da Licitante. A Licitante
disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do
atestado, apresentando quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, se for o caso, endereço atual do Contratante e local em que
foram prestados os serviços.
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b). Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
c). Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.
d) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços.
e) O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica,
ou qualquer outra forma de que a MTI possa valer-se para manter contato com a empresa
declarante.
f) A MTI se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados,
podendo requisitar cópias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatórios do conteúdo declarado.
13.2. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.
13.3. Acaso o licitante autor da melhor proposta seja inabilitado, o agente de licitação deve
verificar a efetividade das propostas dos demais licitantes e o atendimento às condições
de habilitação de acordo com a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos
critérios.
13.4. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.
13.5. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no SIAG, em situação
regular, ficará dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro,
conforme o caso, encaminhará apenas a certidão de cadastro emitida pelo SIAG.
13.6. Na hipótese de algum documento que já conste do SIAG estar com o seu prazo de
validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, o licitante será advertido a encaminhar, no prazo de 48 (quarenta
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e oito) horas, documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
13.7. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.
13.8. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
LICITANTE com indicação do número de inscrição no CNPJ, não serão aceitos
documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
13.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
13.10. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.
13.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
13.11.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade
fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em
que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.11.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados.
13.11.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
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13.11.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 89 do
Regulamento de Licitações e Contratos, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação
conforme o art. 75, § 2º, I e II da Lei Federal nº 13.303/2016.
13.12 Declarações que devem ser enviadas obrigatoriamente junto com os documentos de
habilitação, via e-mail:
a)
Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme disposto no
inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; (ART. 26, §1°, III do Regulamento de
Licitações e Contratos da MTI);
b)
Declaração de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado
ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis n º 9.777, de 30 de dezembro
de 1998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20
de maio de 1993; ART. 26, §1°, IV do regulamento de Licitações e Contratos da MTI);
c)
Declaração informando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação (ART. 26, §1°, V do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI);
d)
Declaração da empresa informando que não existem em seu quadro de
empregados servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada
de decisão (ART. 26, §1°, VI do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI);
e)
Declaração de que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Art.
13 do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI (ART. 26, §1°, VII do mesmo
regulamento);
f)
Declaração da empresa de que o administrador não seja sócio de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea (ART. 38, V da Lei Federal nº 13.303/2016);
g)
Declaração da empresa de que a mesma não é constituída por sócio ou
administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos
que deram ensejo à sanção; (ART. 38, VI da Lei Federal nº 13.303/2016);
h)
Declaração da empresa de que o administrador não tenha sido sócio ou
administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos
que deram ensejo a sanção; (ART.38, VII da Lei Federal nº 13.303/2016);
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i)
Declaração da empresa que não tem nos seus quadros de diretoria, pessoa que
participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea
(ART. 38, VIII da Lei Federal nº 13.303/2016);
13.13 Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas
pelo responsável legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais
poderes expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame.
13.14 Condições gerais a respeito de habilitação:
13.14.1. Caso conste no SIAG a existência de ocorrências impeditivas com a MTI, o pregoeiro
deverá diligenciar previamente à sua inabilitação (Art. 83, III da Lei Federal nº
13.303/2016).
13.14.2. Os documentos relativos às habilitações deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE
por via eletrônica.
13.14.3. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
13.14.4. Não será habilitada a LICITANTE que deixar de apresentar, de acordo com o exigido,
qualquer documento solicitado ou apresenta–lo em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
13.15. Sendo considerada habilitada, a LICITANTE de melhor lance será declarada vencedora.
14. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS
14.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital. A CONTRATADA se obriga a manter as condições da
habilitação durante a vigência do contrato.
14.1.1. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem
anterior ou quando, injustificadamente, recusar–se a assinar o contrato, poderá ser
convocada outra LICITANTE, respeitada a ordem de classificação para, após
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação relativa a proposta de
preços, assinar o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e no
Contrato e das demais cominações legais.
27

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

15. DOS RECURSOS
15.1. Após a habilitação, sendo declarado o vencedor dos lotes, os demais licitantes
participantes poderão registrar a interposição de recurso no sistema eletrônico, iniciando,
neste momento, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para protocolo das razões recursais junto
a MTI. (Artigo 44 § 1º do Regulamento de Licitações e Contratos).
15.2. A LICITANTE poderá ao final da sessão e no prazo de até 15 (quinze) minutos, recorrer
das decisões tomadas durante a sessão da licitação, devendo informar resumidamente os
motivos do seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão.
15.3. As demais LICITANTES poderão apresentar contrarrazões em até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do término do prazo do recorrente.
15.4. Os prazos referentes a interposição de recursos e contrarrazões encerram–se sempre em
dia útil.
15.5. Fica assegurada às LICITANTES vista imediata dos autos do processo, com a finalidade
de subsidiar a preparação de recursos administrativos e de contrarrazões.
15.6. A decisão da comissão de licitação deverá ser motivada e, quando o mesmo mantiver sua
decisão, deverá submetê–la à autoridade competente. A comissão decidirá no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar do término do prazo das LICITANTES para apresentação das
contrarrazões, dispondo a autoridade superior do mesmo prazo para a decisão final.
15.7 O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
15.8 A falta de manifestação imediata e motivada da LICITANTE no prazo previsto e
formalizada no sistema eletrônico importará a decadência do direito de recorrer, ficando
o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE declarada vencedora.
15.8.1. Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os respectivos
prazos legais, bem como aqueles que não tiveram manifestada a intenção
devidamente motivada e/ou contiver motivação diversa da registrada na
manifestação da intenção de interpor recurso Administrativo.
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15.8.2 Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, resumidamente os motivos de
seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão.

16.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que
não houver recurso administrativo ou, na hipótese de haver interposição de recurso, a
adjudicação ocorrerá após o julgamento deste pela autoridade competente.
16.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto à LICITANTE vencedora pelo pregoeiro,
ou, quando houver recurso administrativo, pela própria autoridade competente.
16.3 A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do
contrato em favor da LICITANTE vencedora.
16.4 Caso a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja,
90 (noventa) dias, e caso persista o interesse da MTI, este poderá solicitar prorrogação
geral da validade acima referida por igual prazo, no mínimo.
17.DO FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1. As condições para o fornecimento ou prestação de serviço estão discriminadas no Anexo
I (termo de referência) e III (minuta do contrato) deste Edital.
18. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
18.1 A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante assinatura de contrato,
de conformidade com a minuta Anexo III, onde constam as cláusulas necessárias
obrigações das partes, penalizações e demais condições do acordo que a LICITANTE se
obriga a conhecer.
18.2. Após a homologação deste certame, a LICITANTE vencedora terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para assinar o contrato, contado a partir da data de sua convocação por escrito,
sob pena de decair o direito à contratação.
18.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual período, por
solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela MTI.
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18.4. Se a LICITANTE convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições
estabelecidas, poderá ser convocada outra LICITANTE para assinar o contrato após
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
obedecida à ordem de classificação, sujeitando–se a LICITANTE desistente às sanções
administrativas descritas neste edital.
18.5. Quando a LICITANTE vencedora apresentar situação diferente daquela que definiu sua
habilitação e não apresentar a documentação substitutiva de regularidade no prazo
concedido, a MTI, mediante comprovação do fato e juntada dos documentos
comprobatórios no processo, poderá convocar outro LICITANTE, observada a ordem de
classificação para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
18.6. A CONTRATADA poderá aceitar, observado o art. 81 da Lei n. 13.303/2016 e nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
18.7. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
19.DO PAGAMENTO
19.1. As condições de pagamento estão discriminadas no Anexo III (minuta do contrato) deste
Edital.
20.DA RESCISÃO
20.1. As condições de rescisão contratual encontram–se relacionadas no Anexo III (minuta do
contrato) deste Edital.

21.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a MTI, pelo prazo de até 2 (dois) anos, com
registro obrigatório das penalidades no Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG) e
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), sem prejuízo das
multas previstas nessa seção e das demais cominações legais, a empresa que incorrer em
algum dos eventos previstos neste edital.
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21.2. Estará sujeita às penalidades previstas no art. 83 da Lei Federal nº 13.303/16 e art. 90 do
Regulamento de Licitações e Contratos, mediante processo de sancionamento, a
LICITANTE que:

EVENTOS
SANCIONÁVEI
S
DA
LICITAÇÃO

SANÇÃO

Não manter proposta de
preços sob alegação de
equívoco, erro de digitação ou
falha eletrônica, sem frustrar a
licitação.
Apresentar
proposta
comercial em desacordo com
edital.

Advertência e, em caso de
reincidência, suspensão pelo
prazo de 3 (três) meses

Descumprir
prazos
estabelecidos pelo pregoeiro
durante a sessão de licitação
para qualquer manifestação.
Ensejar retardamento na
realização do certame, porém,
sem frustrá-lo.
Não manter proposta de
preços sob alegação de eventos
atribuídos a terceiros, sem
frustrar a licitação.
Adotar
inidôneos

Advertência e, em caso de
reincidência, suspensão pelo
prazo de 3 (três) meses

comportamentos
distintos
dos
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especificados, sem frustrar a
licitação.
Apresentar documento ou
declaração falsa que provoque
atrasos na conclusão da
licitação ou sua frustração.

Deixar
de
apresentar
original
de
documento
digitalizado
entregue
por
ocasião da licitação, quando
solicitado pela MTI.

Suspensão temporária de
participação
em
licitação e impedimento de
contratar pelo prazo de 1
(um) ano

Adotar
comportamentos
inidôneos
distintos
dos
especificados, ocasionando a
frustração da licitação.
Não manter proposta de
preços sob alegação de eventos
atribuídos
a
terceiros,
ocasionando a frustração da
licitação.
Não
apresentar
outros
documentos exigidos em edital,
ocasionando a frustração da
licitação.

Suspensão temporária de
participação em licitação e
impedimento de contratar
pelo prazo de 1 (um) ano e
6 (seis) meses

Apresentar proposta comercial
em desacordo com edital,

32

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

ocasionando a frustração da
licitação.

Não celebrar contrato, em
convocação dentro do prazo de
validade de proposta.
Denegrir ou caluniar equipes
técnica e de pregoeiro, bem
como pessoas que as integram
ou processos da MTI, com
denúncias ou acusações de
direcionamento da licitação,
sem apresentar provas legais
em processo administrativo
instaurado.
Frustrar a licitação, com o
cometimento de fraude fiscal.
Frustrar a licitação em conluio
com outros LICITANTES.
Obter vantagens financeiras na
licitação, em decorrência de
conluio
com
outros
LICITANTES.

Suspensão temporária de
participação em licitação e
impedimento de contratar
pelo prazo de 2 (dois) anos

21.3. Cumulativamente às penalidades anteriores, a MTI poderá aplicar à LICITANTE multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor total de seu lance ou proposta escrita.
21.4. Caberá ao pregoeiro verificar as LICITANTES que cometeram as infrações e relatar os
fatos para a autoridade superior, que deverá abrir processo administrativo fundamentado
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
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21.5. As sanções administrativas para a CONTRATADA encontram-se descritas na minuta de
contrato, anexo IV deste edital.
21.6. Aplicam-se às licitações e contratos da MTI as disposições do Art. 41 da lei 13.303/16.

22. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
22.1. As condições de sanções contratuais estão discriminadas no Anexo III (minuta do
contrato).
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
23.2. Todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de Cuiabá/MT.
23.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados.
23.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
LICITANTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão.
23.5. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo
desde a realização da sessão pública.
23.6. As LICITANTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.7. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula–la
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por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convalidação do ato ou do procedimento viciado, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, conforme art. 47 do Regulamento de Licitações e Contratos.
23.8. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo–lhes
a eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.9. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal nº
13.303/16, Regulamento de Licitações e Contratos da MTI, disponível no endereço
www.mti.mt.gov.br, Lei Federal nº 10.520/0, Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto
Estadual nº 840/2017 e posteriores alterações, no que couber.
23.10. Será comunicado, em tempo hábil, às empresas que retiraram o Edital, qualquer
alteração que venha a ocorrer nele ou em seus Anexos. Para que a empresa interessada
receba tais alterações, deverá acessar o edital pela Internet informando corretamente os
dados da empresa. Qualquer erro no cadastramento será de responsabilidade da mesma.
23.11. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo–se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
23.12. Os Anexos deste Edital integram o rol das obrigações decorrentes da presente licitação,
dele fazendo parte, obrigando as partes ao inteiro teor de suas disposições.
23.13. Da sessão pública do Pregão divulgar–se–á ata no sistema eletrônico, na qual constará
a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de
publicidade previstas na legislação pertinente.
23.14. Qualquer pedido de esclarecimento, impugnação ou recurso enviado fora dos prazos e
horários estabelecidos neste edital, não serão conhecidos, por serem intempestivos, não
tendo a MTI obrigação de responde–los.
23.15. Os documentos emitidos pela LICITANTE deverão conter sua logomarca, sendo
proibida a inclusão/uso da marca MTI.
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23.16. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro exclusivamente por
meio eletrônico, via e–mail de comunicação constante no preâmbulo, no horário
comercial da MTI (já citado anteriormente).
24.DOS ANEXOS
24.1. Constituem anexos ao presente Edital, dele sendo parte integrante:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo Proposta de Preços
Anexo III – Minuta de Contrato
Anexo IV – Termo de Responsabilidade e Sigilo (Terceiros)
Anexo V – Modelo de declaração
Anexo VI – Modelo de declaração de impedimentos legais para participar da licitação
Anexo VII - Modelo de declaração ME EPP

Cuiabá, MT, 09 de agosto de 2021.

Antônio Marcos Silva de Oliveira
Diretor Presidente da MTI
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2021/GAAD

1. UNIDADE DEMANDANTE
Setor: Unidade de Gestão Administrativa – UGADM
Telefone: 3613-3030

2. UNIDADE RECEBEDORA
Setor: Diretoria Administrativa e Financeira – DAFI
Telefone: 3613-3040

3. IDENTIFICAÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
( ) Aquisição de Bens Imóveis
( ) Aquisição para Premiação

( ) Obra / Serviço de Engenharia

( ) Serviço de Terceiro – Pessoa Física

( ) Aquisições de Licenças de Software

(X) Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

( ) Aquisições de Licenças de Hardware

( ) Locação de Bens Móveis sem Mão de Obra

( ) Material Permanente

( ) Locação de Bens Móveis com Mão de Obra

( ) Material de Consumo

4. OBJETO
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4.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa
especializada em locação de veículos automotores para uso nas atividades técnicas e
administrativas, para a Empresa Mato-grossense de Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação – MTI.

5. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO
5.1. A contratação do serviço de locação de veículos automotores tem como objetivo atender
a demanda da empresa pelo fato de não existir frota de veículo do tipo utilitário médio e
administrativo em condições de uso.
5.2. A MTI não dispõe de veículos suficientes para atender toda a sua demanda referente a
trabalhos da área administrativa e da área técnica operacional (execução das atividades fins da
Empresa). Deve-se considerar a necessidade de veículos com características específicas, para o
transporte de técnicos e equipamentos, sendo imprescindível dividir a locação em 02 (duas)
categorias de veículos, conforme a descrições deste termo.
5.3. A locação de veículo, sem motorista, seguro total e manutenção incluída, viabiliza a
realização das demandas da nossa empresa, sendo uma opção segura, de gasto controlado e
mais eficiente.
5.4.

Dentre os benefícios observados, destacamos:

5.5.

Maior agilidade na execução dos serviços;

5.6.

Redução dos custos com manutenção e assistência 24 horas;

5.7.
5.8.

Eliminação de pagamentos como Licenciamento, Taxas e Seguro dos veículos;
Administração e controle de infrações de transito;

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (ART.52 DO RLC)

Programa:

036

Projeto / Atividade
2005
(Ação):

Unidade
Orçamentária:

11401

Tarefa:

01
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Natureza
Despesa:

da

Tipo de Despesa:

3.3.90.39.00

240

Fonte:

(X ) Contratação de Empresa | ( ) Transferência de Recursos

Previsão Orçamentária
Aquisição:

para

Essa

Artigo 52 do RLC

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

LOTE

1

Código

ESPECIFICAÇÃO

UND QTD

LOCAÇÃO DE VEÍCULO
SEDAN PEQUENO, ZERO
KM,
MOTOR
COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE
100 CV, BICOMBUSTÍVEL
(GASOLINA/ETANOL), 04
PORTAS,
COM
AR
CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA
OU ELÉTRICA, FREIOS
1092266 ABS COM EBD, TRAVA UND
ELÉTRICA DAS PORTAS,
ALARME
ANTIFURTO,
COM NO MÍNIMO 02
(DOIS)
AIRBAGS
(MOTORISTA
E
PASSAGEIRO), SISTEMA
DE ÁUDIO COM RÁDIO
AM/FM
INTEGRADO,
MP3, USB, CAPACIDADE
DO
TANQUE
DE

VALOR
VALOR
UNIT
ANUAL
MENSAL

1
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COMBUSTÍVEL MÍNIMA
DE 40 LITROS, PORTA
MALAS
COM
CAPACIDADE MÍNIMA
DE 445 LITROS; SEM
MOTORISTA;
MANUTENÇÃO
A
CARGO
DA
CONTRATADA;
ADESIVADO CONFORME
MANUAL
DE
IDENTIFICAÇÃO VISUAL
E
APLICAÇÃO
DA
MARCA DO GOVERNO
DO ESTADO DE MATO
GROSSO. MENSAL.

2

LOCAÇÃO DE VEÍCULO
UTILITÁRIO,
CAMINHONETE
TIPO
PICK-UP,
BI
COMBUSTÍVEL, CABINE
DUPLA (4 PORTAS), COM
AR
CONDICIONADO,
COM NO MÍNIMO 120 CV,
COM NO MÁXIMO 01
1028714 (UM)
ANO
DE UND
FABRICAÇÃO,
SEM
MOTORISTA,
MANUTENÇÃO
A
CARGO
DA
CONTRATADA.
MENSAL, ADESIVADO
CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL E
APLICAÇÃO DA MARCA

1
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DO
GOVERNO
DO
ESTADO
DE
MATO
GROSSO. MENSAL.

TOTAL GERAL

8. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO
8.1. Processo de Licitação na modalidade de Pregão com base na fundamentação legal na Lei
10.520/2002 e na Lei 13.303/2016.
9. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS
9.1. Os veículos deverão ser entregues no endereço especificado abaixo:
UNIDADE
MTI

Endereço
Palácio Paiaguás s/nº, Bloco SEPLAG,
Administrativo - CPA – Cuiabá – MT.

Centro

Político

9.2. Prazo de entrega: até 15 (dias) corridos após a assinatura do contrato.
9.3. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá
apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato indicando o prazo necessário, que por
sua vez analisará e tomará as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas
apresentadas.
9.4.1. Os veículos disponibilizados para locação deverão atender às especificações contidas no
item 7. Deste Termo de Referência, em perfeitas condições de utilização, conservação,
trafegabilidade, funcionamento e segurança, obedecendo a todas as exigências estabelecidas
pelas legislações de trânsito e ambiental, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/MT.
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9.4.2. Os veículos, obrigatoriamente deverão conter película automotiva (insulfilm) nos vidros
laterais e traseiro com transparência mínima prevista em lei, e ainda corresponder às
especificações contidas neste Termo de Referência e anexos.
9.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos devidamente adesivados de acordo
com o Manual de Identidade Visual e Aplicação da Marca do Governo do Estado de Mato
Grosso.
9.4.4. É de responsabilidade da CONTRATANTE, encaminhar a empresa CONTRATADA os
layouts dos adesivos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após assinatura do Contrato.
9.4.5. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.
9.4.6. Os veículos deverão ser disponibilizados em Cuiabá, conforme Ordem de Serviço.
9.4.7. Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela
CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e
devolução.
9.4.8. Os veículos de sua propriedade que não se apresente em perfeitas condições de utilização
deverão ser substituídos, imediatamente pela CONTRATADA.
9.4.9. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção do
fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos
que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas.
9.4.10. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante,
obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de
radiador, pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível
e ar, amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do
veículo.
9.4.11. Substituir veículos, durante o período de contratação, que não se apresente em perfeitas
condições de utilização ou quando atingir 60.000 (sessenta mil) quilômetros ou 02 (dois) anos,
o que ocorrer primeiro.
9.4.12. A Manutenção dos veículos locados deverá ser efetuada no prazo máximo de 24 horas,
devendo ser justificado tecnicamente qualquer extrapolação do prazo acima estipulado. A
CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem como à
verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento da
direção.

42

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

9.4.13. Os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade
dos sulcos da banda de rodagem estiver próximo de 1,6 mm, sendo que a identificação deste
item é feita pela T.W.I. (Tread Wear Indicators - Indicador de Desgaste da Superfície de
Rolamento).
9.4.14. As manutenções preventivas, corretivas, e eventuais trocas de pneus, deverão ser
realizadas no município que a Contratante estiver utilizando o veículo, ou no município mais
próximo, quando aquele não possuir oficinas mecânicas ou concessionárias para realização do
serviço.
9.4.15. A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os
veículos que estejam indisponíveis, sejam em razão de sinistros, reparos mecânicos, má
conservação ou más condições de segurança.
9.4.16. Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica
resguardado ao CONTRATANTE o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste caso, a
locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo faturamento e a
CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no contrato.
9.4.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de guincho para todos os veículos,
quando estes estiverem impossibilitados de locomoção (24 horas por dia).
9.4.18. No término da vigência do Contrato, os veículos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, após realização de inspeção pela CONTRATADA obrigatoriamente
acompanhada por representante da CONTRATANTE. Caso sejam constatadas avarias por mau
uso negligência, imprudência, imperícia, dolo, atos ilícitos e/ou decorrentes de instalação de
acessórios ou equipamentos pela CONTRATANTE, será elaborado relatório técnico com
apresentação pela CONTRATADA de 03 (três) orçamentos para os reparos necessários e
consequente pagamento pela CONTRATANTE, se deferido.
9.4.19. Não serão passíveis de ressarcimento as despesas referentes a manutenções por
desgastes que decorram da utilização continuada do bem e do decurso de tempo, como por
exemplo: desgaste de freios e embreagem, substituição de velas, filtros e lubrificantes, sistema
de suspensão (amortecedores, molas, caixa de direção), balanceamento e alinhamento,
componentes elétricos e aranhões na pintura.
9.4.20. Os veículos poderão ter câmbio automático e/ou câmbio manual.
9.5. Das Penalidades de Trânsito:
9.5.1. Em conformidade ao Decreto Estadual nº. 2.067 de 11.08.2009, o Estado de Mato Grosso,
através de seus Órgãos/Entidades, deverá proceder ao que condizem as penalidades da seguinte
forma:
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9.5.2. A CONTRATADA deverá encaminhar a infração e a penalidade de trânsito ao
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após a data de recebimento,
juntamente com cópia do AR (aviso de recebimento) sob pena de responsabilizar-se
solidariamente caso o condutor seja cerceado de seu direito de defesa. (Resolução CONTRAN
n° 404 de 12 de 2012).
9.5.3. Decorrido os prazos de defesa, autuação de infração de transito (1ª instancia) e autuação
de penalidade de infração de trânsito (2ª instancia), em caso de indeferimento de recurso ou de
não interposição de recurso, a CONTRATADA deverá pagar a multa e solicitar reembolso junto
a CONTRATANTE, via nota de débito junto com o comprovante de pagamento.
9.5.4. Quando do recebimento da notificação de infração, a CONTRATADA deverá identificar
de imediato o condutor, ou, informar o porquê de sua não identificação, caso a infração seja de
responsabilidade do Estado.
9.5.5. Se o condutor julgar necessário poderá entrar com recurso de multa de trânsito junto ao
órgão competente, sendo de sua inteira responsabilidade a elaboração e defesa do recurso.
9.5.6. Os recursos de multas de trânsito deverão ser acompanhados pelo setor responsável pela
utilização dos veículos, que deverá informar ao setor a que o servidor esteja lotado sobre o
resultado do julgamento.
9.5.7. Os valores apurados em decorrência de multas e avarias serão debitados em folha de
pagamento, respeitadas as condições previstas na legislação vigente, desde que previamente
autorizados pelo servidor ou após julgamento do competente processo administrativo.
9.5.8. Poderão os condutores dos veículos, sofrer medidas administrativas e disciplinares, de
acordo com a gravidade da multa, de seus atos na condução do veículo oficial e do veículo
auxiliar e suas sucessivas reincidências, onde serão consideradas as condições operacionais e
circunstanciais que resultaram na incorreta condução do veículo.
9.5.9. Se a infração for de responsabilidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá
informar à mesma de imediato porque motivo o condutor não foi identificado, bem como,
porque o Estado não assumiu a responsabilidade pela multa, devolvendo a notificação à
CONTRATADA.

10.

CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será creditado, mensalmente, em favor da Contratada mediante ordem
bancária que será indicada, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência,
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localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá
em até 30 (trinta) dias a contar da data do atestado/aceitação da Nota Fiscal pelo fiscal do
contrato;
10.1.1. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar regularidade
perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais;
10.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu critério, poderá
devolvê-la para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo estabelecido no subitem 10.1 a partir da data de sua reapresentação, ou
aceitá-la com a glosa da parte que considerar indevida;
10.2.2. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para
fins de atendimento das condições contratuais;
10.3. Para contagem da data final do período de adimplemento de cada parcela, considerar-seá a data em que a nota fiscal for protocolada na EMPRESA MTI;
10.4. O pagamento efetuado à Contratada não a isentará das responsabilidades vinculadas à
prestação de serviços, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;
10.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na MTI, em favor da Contratada, se esse valor for superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. Caso
a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á
concedido o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento.
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a Administração
proceder à cobrança judicial do valor devido;
10.6. O pagamento da fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço e não
isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.
REQUISITOS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO (ART.
100 DO RLC)
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11.1. A MTI deverá realizar recebimento provisório e definitivo dos objetos contratados.

11.1.1. O recebimento será:
I - Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja necessário,
para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à empresa, sem representar
qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o adimplemento das obrigações pelo contratado;
II - Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos
que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela;
III - definitivo: relativo à integralidade do contrato, representando aceitação da integralidade
do contrato e liberação do contratado tocante a vícios aparentes.
11.1.2. Se não previsto de forma diferente, os recebimentos devem ocorrer, a conta da
comunicação por parte da Contratada direcionada ao agente de fiscalização técnica, nos
seguintes prazos:
I - até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;
II - até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;
III - até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.
11.2. O agente de fiscalização técnica do contrato é responsável pelos recebimentos,
respeitando-se os prazos do item 11.1.2.
11.3. Os recebimentos de materiais de estoque devem ser realizados pelos respectivos
almoxarifes e devem ser ratificados pelo agente de fiscalização técnica do contrato, quando
couber.
11.4. Acaso o agente de fiscalização técnica ou administrativa verifique o descumprimento de
obrigações por parte do Contratado, deve comunicar o preposto deste, indicando,
expressamente, o que deve ser corrigido e o prazo máximo para a correção.
11.5. O tempo para a correção referido no item 11.4 deve ser computado no prazo de execução
de etapa, parcela ou do contrato, para efeito de configuração da mora e suas cominações.
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11.6. Realizada a correção pelo Contratado, abrem-se novamente os prazos para os
recebimentos estabelecidos no item 11.1.2 deste item ou os pactuados em contrato, que podem,
no entanto, ser reduzidos pela metade.

12.

DA VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) anos a contar da data da assinatura do
contrato.
12.1.1. Anualmente o contrato poderá ser analisado para manter a vantajosidade econômica e
poderá sofrer os reajustes legais, conforme permissivo do Art. 80 do Regulamento de Licitações
e Contratos da MTI.
12.2. Toda prorrogação de prazo será precedida de pesquisas de preços de mercado ou de preços
contratados por órgãos e entidades da Administração Pública, visando assegurar a manutenção
da contratação mais vantajosa para a MTI.
12.3. O prazo para início da execução (entrega/disponibilização dos veículos locados) é de até
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

13.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ART. 99 E 100 DO RLC)

13.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
MTI especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
13.1.1. O representante da MTI anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
13.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
13.2. O fornecedor deverá indicar preposto para representá-lo na execução do contrato.
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13.2.1. A fiscalização da execução do contrato consiste na verificação, por empregado público
indicado pela MTI, do cumprimento das obrigações contratuais por parte do Contratado, com
a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários, observando para
tanto a descrição do objeto e dos serviços constante no Termo de Referência.
13.2.2. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do seu
objeto e sua qualidade, verificando, dentre outros aspectos, o cumprimento dos seus resultados
e cronograma, a utilização dos materiais, técnicas e recursos humanos exigidos para a execução
dos contratos, devendo determinar a correção de falhas ou faltas por parte do contratado, bem
como informar ao gestor do contrato sobre providências que importem disposição sobre o
contrato, com as respectivas justificativas.
13.3. A fiscalização por parte da MTI não exime, nem reduz a responsabilidade da contratada
no cumprimento dos seus encargos.
13.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que
tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o
serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos
à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções,
extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas
avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
13.5. O descumprimento e/ou a não manutenção das condições de habilitação pela
CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
13.6. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura).
13.6.1. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada,
sobretudo quanto as obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei n. 13.303/2016.
14.

DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia para o cumprimento da sua execução,
no montante de 5% (cinco por cento) do valor contratado, nos termos do artigo 70, da Lei nº
13.303/2016.
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15.

DA GARANTIA DOS BENS / SERVIÇOS

NÃO SE APLICA

16.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO (REPACTUAÇÃO, REAJUSTES
E REVISÃO) (ART. 84 DO RLC)
16.1. Visando restabelecer, por aditamento, o equilíbrio financeiro inicial, poderá o contrato
sofrer reajuste, repactuação ou revisão, nos termos fixados no art. 84 do Regulamento de
Licitações e Contratos da MTI.

17.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n. 13.303/2016, são obrigações da
Contratada:
17.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios próprios;
17.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
17.4. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;
17.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
17.6. Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE;
17.7. Os serviços deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo
à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos
serviços e à satisfação da CONTRATANTE;
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17.8. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
17.9. Executar os serviços contratados, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições
estabelecidas neste Termo de Referência, bem como no instrumento contratual;
17.10. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do
serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralização de qualquer natureza;
17.11. Indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão
de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a
CONTRATADA adotar as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
17.12. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;
17.13. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato;
17.14. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
17.15. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;
17.16. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressões acima desse limite ser
resultantes de acordo entre as partes;
17.17. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados,
cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução;
17.18. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a
prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato;
17.19. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
17.20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
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17.21. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE,
imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do
contrato;
17.22. Disponibilizar os veículos nos prazos elencados neste termo de referência e contrato,
devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada dos documentos dos veículos (que
deverão estar em nome da pessoa jurídica contratada), os quais deverão previamente ser
avaliados e aceitos pela CONTRATANTE, bem como apólice de seguro total de cada um dos
veículos;
17.23. Em caso de troca de qualquer veículo, a CONTRATADA deverá atualizar os
dados junto ao fiscal do Contrato da Contratante.
17.24. Os veículos deverão ser entregues com seguro total vigente contra roubo, furto, incêndio,
colisão e perda total, ou qualquer avaria destas decorrentes, inclusive vidros, pneus, rodas,
calotas, farol e farol de neblina, com cobertura para danos materiais e pessoais causados a
terceiros e danos corporais aos ocupantes do veículo, responsabilizando-se a CONTRATADA
pelo pagamento integral da franquia, se houver;
17.25. A apólice de seguro de veículo contra sinistros, deverá contemplar no caso de APP/Morte
ou Invalidez o valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por passageiro;
17.26. Caso o dano ocorrido ao veículo, passageiros ou a terceiros ultrapasse o valor coberto
pelo seguro, a CONTRATADA deverá arcar com todos os custos;
17.27. Em caso de sinistro, as despesas com reparos que não atinjam o valor da franquia da
apólice de seguro ficarão a cargo da CONTRATADA.
17.28. Manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos obrigatórios
(ex. validade carga/extintor de incêndio);
17.29. Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à disposição
da CONTRATANTE, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção,
segurança e limpeza ou aferição de hodômetro;
17.30. Relacionar os veículos disponíveis contendo modelo, ano, placa e o Registro Nacional
de Veículos Automotores – RENAVAM dos veículos alocados, atualizando esses dados em
caso de substituição;
17.31. Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas à
manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro obrigatório (DPVAT), seguro total e
outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer
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ocorrências;
17.32. A CONTRATADA, que não tiver sede no território do Estado de Mato Grosso, deverá
providenciar escritório de representação, devendo este ser informado a MTI.
17.33. A CONTRATADA deverá dispor-se a receber em horário de expediente o veículo
locado, bem como dispor de unidade para suprir a anteriormente devolvidas quando solicitada
pela Administração Pública, sem ônus adicional.
17.34. A CONTRATADA deverá promover mensalmente a lavagem e desinfecção dos veículos
locados em rotina mensal devidamente agendada com a CONTRATANTE.
17.35. A CONTRATADA deverá incluir o número de chassi e/ou placa do objeto a ser locado,
na Nota Fiscal, sempre que existir, para efeitos de controle interno;

18.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Assegurar-se da boa execução dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
18.1.1. Verificar, para fins de constatação quanto à oportunidade e conveniência da manutenção
do contrato, se os preços contratados estão em conformidade com as condições firmadas no
termo de referência, bem como compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais
prestadoras desses serviços;
18.1.2. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial,
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato;
18.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela
Contratada;
18.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e
documentar as ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao bom andamento dos
serviços;
18.1.5. Documentar as ocorrências havidas;
18.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados
e aceitos pela Contratante, não deve ser interrompida;
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18.1.7. O Fiscal do Contrato deverá certificar-se da manutenção da regularidade fiscal da
CONTRATADA para fins de se atestar as Notas Fiscais dos serviços prestados.
18.1.8. Proporcionar à Contratada o acesso necessário a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços contratados;
18.1.9. Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado;
18.1.10. Não efetuar pagamento à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;
18.1.11. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou
irregularidade na execução do contrato;
18.1.12. Designar, servidor Fiscal do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente;
18.1.13. Fornece a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução
do objeto do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que observadas às normas de
segurança;
18.1.14. Emitir ordem de serviço estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
18.1.15. Notificar a CONTRATADA de qualquer alteração ou irregularidade encontrada na
execução do contrato;
18.1.16. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato e
em edital;
18.1.17. Receber o veículo verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de
Trânsito Brasileiro, quantidade de combustível disponível, cabendo relatório, conforme o caso,
e estado geral do veículo;
18.1.18. Devolver o veículo com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada,
sendo que o tipo de combustível será escolhido de acordo com a conveniência da
CONTRATANTE;
18.1.19. Avisar formalmente a CONTRATADA das devoluções, no prazo de 30 (trinta) dias
úteis antes da eventual devolução do (s) veículo (s);
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18.1.20. Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência da MTI,
envolvendo transporte de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos
limites estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo;
18.1.21. Permitir a condução dos veículos somente por servidores oficialmente autorizados.
18.1.22. Fornece, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços
contratados;
18.1.23. Não sublocar/ceder os veículos objeto deste contrato;
18.1.24. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela empresa CONTRATADA;
18.1.25 A MTI somente se responsabilizará pela execução dos seguintes serviços:
18.1.25.1 Abastecimento de combustíveis;
18.1.26. Quando ocorrer avarias e sinistros, a MTI obriga-se a:
18.1.26.1. Em caso de sinistro, notificar a CONTRATADA imediatamente sobre o fato e
encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência, Fotos e Laudo Pericial.
18.1.26.2. O Laudo Pericial deve ser solicitado pela CONTRATANTE no local do acidente.
18.1.26.3. Quando os sinistros envolverem terceiros, o Boletim de Ocorrência deve conter
declaração de todos os envolvidos.
18.1.27. Responsabilizar-se financeiramente pelos sinistros e avarias decorrentes de imperícia,
imprudência, negligência, mau uso, dolo, e atos ilícitos de seus servidores quando
comprovados, mediante processo administrativo, devidamente instruído com no mínimo os
seguintes documentos:
18.1.27.1 Boletim de Ocorrência;
18.1.27.2. Fotos;
18.1.27.3. Laudo Pericial;
18.1.28. Três orçamentos de cotações de preços (que comprovem que os equipamentos e
serviços constantes utilizados pela empresa correspondem aos valores praticados no mercado);
18.1.29. Notas fiscais das empresas que prestaram os serviços e/ou forneceram peças, e;
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18.1.30. Demais documentos necessários à comprovação da negligência, imperícia,
imprudência, dolo, ou ato ilícito do servidor.

19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 82 DA LEI 13.303/2016)

19.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora, na forma prevista no contrato, conforme autoriza o artigo 82 da Lei 13.303/2016 e
regulamento da MTI:
a) atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento) do valor mensal do contrato;
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento) do
valor mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º
(décimo primeiro) dia de atraso.
19.2. No caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida,
aplicar as seguintes penalidades ou sanções:
a) advertência;
b) multa no percentual de até 10% (dez por cento), por ocorrência, do valor mensal do contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, uma vez comunicados oficialmente;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a MTI, por um
período não superior a 02 (dois) anos;
19.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c”, do subitem 19.2, poderão ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea “b” retro, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
19.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do subitem 19.2, somente poderão ser
relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando
formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade
competente da CONTRATANTE e apresentadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que a CONTRATADA for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade
passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito à
CONTRATADA a qualquer contestação.
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19.5. A sanção estabelecida na alínea “c” do subitem 19.2, é de competência exclusiva do
Diretor Presidente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
19.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 19.2, poderá também ser aplicada à
CONTRATADA que, na execução do contrato:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com empresa pública ou sociedade de
economia mista, em virtude de atos ilícitos praticados.
19.7. A advertência também será aplicada nos casos em que o serviço não for executado de
acordo com o recomendado (por escrito) pelo empregado público responsável pela fiscalização
do contrato, ou deixar de ser feito.
19.8. A multa também deverá ser aplicada quando houver a aplicação por 03 (três) vezes de
advertência, com aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato.
19.9. O não cumprimento, pela CONTRATADA do prazo de início dos serviços ensejará a
aplicação de multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre
o valor do contrato, limitada a 10% (dez por cento) deste.
19.10. A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato, nos termos do artigo 86, b, I ao V do
regulamento.
19.11. A CONTRATANTE formalizará comunicado à CONTRATADA sobre as multas
aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada
à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da
comunicação.
19.12. Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações ou
demandas judiciárias, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de
qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados, desde que discutidas na esfera judicial.
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19.13. Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
19.14. Caso a CONTRATADA não possa cumprir o prazo estipulado para a execução do
contrato, deverá apresentar justificativa por escrito. A solicitação de prorrogação, com a
indicação do novo prazo, deverá ser encaminhada a CONTRATANTE, até o vencimento do
prazo inicialmente estabelecido.
20.

DA RESCISÃO (ART. 96 DO RLC)

20.1. As partes poderão rescindir o contrato, de forma amigável, unilateral ou judicial, nas
hipóteses previstas no art. 96 do RLC/MTI.
21.

ANTICORRUPÇÃO (DECRETO ESTADUAL Nº 572/2016)

21.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado, o que deve
ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
22.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI)

22.1. A Contratada deverá, através de seu representante legal, firmar acordo de
confidencialidade de informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de profissionais
que participarão da execução do contrato, comprometendo-se perante MTI – Empresa MatoGrossense de Tecnologia da Informação, por meio da assinatura do Termo de Responsabilidade
e Sigilo, a observância das obrigações nele descrito.

23.

MATRIZ DE RISCO

23.1. Enquanto Empresa Pública, a MTI está sujeita a diversos fatores internos e externos que
impactem ou mesmo frustrem seu planejamento e conduzam ao enfrentamento de riscos
indesejáveis, tornando-se, portanto, ameaças ao sucesso pretendido, ao cumprimento de prazos,
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ao controle dos custos e à qualidade da solução planejada.
23.2. A matriz de riscos tem o caráter preventivo à ocorrência de possíveis eventos
supervenientes, suas causas e consequências para que sejam mitigados ou controlados durante
a execução contratual.
23.3. Os riscos da execução contratual serão elaborados em apartados juntamente com o
contrato.
24.

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

24.1. À CONTRATADA cabem as seguintes responsabilidades socioambientais:
24.1.1. Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de
funilarias, pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas;
24.1.2. Manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características
originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir
com a qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases, conforme
legislação vigente;
24.1.3. Utilizar veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental,
visando à redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera, preferencialmente movidos a
combustíveis não fósseis;
24.1.4. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, especialmente
quanto à aquisição e descarte de pneus, óleos, e resíduos dos processos de manutenção e
limpeza dos veículos;
24.1.5. Encaminhar os pneumáticos inservíveis, abandonados ou dispostos inadequadamente,
aos fabricantes, para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo
ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública.
24.1.6. Recolher, coletar e dar destinação final de todo óleo lubrificante usado ou contaminado,
de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos
constituintes nele contidos, conforme Resolução do CONAMA;
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24.2. A CONTRATADA deverá proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo,
orientação sexual ou estado civil na seleção de mão de obra para o quadro da empresa.
24.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente
registrada, para a prestação dos serviços, bem como os materiais e equipamentos necessários à
execução das atividades relativas à contratação.
24.4. A CONTRATADA deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de
trabalho, às normas coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança e
saúde do trabalho.
24.4. A CONTRATADA deverá treinar e capacitar periodicamente seus empregados no
atendimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como na
prevenção de incêndio, práticas de redução do consumo de água, energia e redução da geração
de resíduos para implementação das lições aprendidas durante a prestação dos serviços.
24.5. A CONTRATADA deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas
áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da
circunvizinhança.
24.6. A CONTRATADA deverá administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia,
mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;
24.7. A CONTRATADA deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída
de pessoas e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar
análises gerenciais, evitando o uso de papel.
24.8. A CONTRATADA deverá eliminar o uso de copos descartáveis quando da prestação dos
serviços nas dependências do órgão.
24.9. A CONTRATADA deverá destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais
e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.
24.10. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de
desperdícios/menor poluição, tais como:
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24.10.1. Racionalizar/economizar energia elétrica com a utilização de equipamentos mais
eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme
regulamentações, para os casos possíveis;
24.10.2. Evitar o desperdício da água potável; e treinar/capacitar periodicamente os empregados
sobre boas práticas;
24.10.3. De redução de desperdícios/poluição.

25.

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

25.1. Em obediência ao inciso I do art. 48 da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, está licitação é de participação Exclusiva para
Microempresas - MEI, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual –
MEI, em razão do valor por Lote.

25.2. Na forma do disposto do art. 49 da LC nº 123/06, as sobreditas licitações diferenciadas
não devem ser aplicadas quando:
25.2.1. Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
25.2.2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado.

26.

SUBCONTRATAÇÃO

(X) Não Será Aceito Subcontratação

( ) Será Aceito Subcontratação
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Justificativa: porque a subcontratação exonera o contratado das responsabilidades
decorrentes do contrato, de modo que somente a contratada poderá responder, em regra,
pelo adimplemento ou inadimplemento contratual.

27.

CONSÓRCIO

( X ) Não Será Aceito Consórcio

( ) Será Aceito Consórcio

Justificativa: Não será admitida a participação de consórcio, não trazendo prejuízos a
administração pública, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando
o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto.

28.
(

COOPERATIVAS
) Não Será Aceito Cooperativa

(x) Será Aceito Cooperativa

Justificativa: Será admitida nesta licitação a participação de Cooperativas, conforme
previsão disposta na Lei nº 12.690/12 combinado com a disposição contida no art. 34 da
Lei nº 11.488/07.

29.

EMPRESAS ESTRANGEIRAS

( X) Não Será Aceito Empresa Estrangeira ( ) Será Aceito Empresa Estrangeira
Justificativa: não se aplica para esse tipo de contratação

30.
NECESSIDADE DE VISTORIA
Não se aplica
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31.
GESTOR DO CONTRATO (ART. 99, § 3º DO RLC)
Gestor do Contrato: servidora Maíra Carla Rodrigues Slaverio, Gerente da Unidade de Gestão
Administrativa – UGADM,
32.
FISCAL TÉCNICO E SUPLENTE DO FISCAL TÉCNICO
Fiscal: Olivia Campos Arruda - Gerente de Apoio Administrativo
Suplente: Marcelo José Paes de Barros – Técnico Administrativo e Financeiro - TAF
33.

ASSINATURAS
GERÊNCIA DEMANDANTE

CHEFIA SUPERIOR

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

________________________

________________________

NOME

NOME

DIRETOR DA ÁREA
Data: ____/____/____
______________________________
César Fernando Berriel Vidotto
Diretor Administrativo - DAFI/MTI

UNIDADE ORÇAMENTO E FINANÇA

ORDENADOR DE DESPESAS

( ) EXISTE SALDO ORÇ/FIN
AUTORIZO: ( ) SIM | ( ) NÃO
( ) INEXISTE SALDO ORÇ/FIN
62

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

( ) EXISTE SALDO PARCIAL
( ) NÃO HÁ IMPACTO ORÇ/FIN
Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

________________________

________________________

NOME

NOME

AUTORIZAÇÃO DIRETOR-PRESIDENTE PARA INÍCIO DA CONTRATAÇÃO
Data: ____/____/____

_________________________________________
Antônio Marcos Silva de Oliveira
Diretor-Presidente da MTI
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Proposta de Preços
Licitação: Nº 009/2021/MTI Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO
POR LOTE.
Licitante: ____________________________________ C.N.P.J.:_____________________
Tel. Fax: (___)__________E-mail:________________ Tel. Celular:(____)_____________
Endereço: _________________________________________________________________
Conta Corrente: __________ Agência: ______________ Banco:___________________

Lote

1

Código

Especificação

Und.

Qtd.

1092266

LOCAÇÃO DE VEÍCULO
SEDAN
PEQUENO,
ZERO KM, MOTOR COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE
100
CV,
BICOMBUSTÍVEL
(GASOLINA/ETANOL),
04 PORTAS, COM AR
CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA
OU ELÉTRICA, FREIOS
ABS COM EBD, TRAVA
ELÉTRICA
DAS
PORTAS,
ALARME
ANTIFURTO, COM NO
MÍNIMO
02
(DOIS)
AIRBAGS (MOTORISTA
E
PASSAGEIRO),
SISTEMA DE ÁUDIO
COM RÁDIO AM/FM
INTEGRADO, MP3, USB,
CAPACIDADE
DO
TANQUE
DE

UND

1

Valor
unit
Mensal

Valor
anual
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COMBUSTÍVEL
MÍNIMA DE 40 LITROS,
PORTA MALAS COM
CAPACIDADE MÍNIMA
DE 445 LITROS; SEM
MOTORISTA;
MANUTENÇÃO
A
CARGO
DA
CONTRATADA;
ADESIVADO
CONFORME MANUAL
DE
IDENTIFICAÇÃO
VISUAL E APLICAÇÃO
DA
MARCA
DO
GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO.
MENSAL.
VALOR TOTAL

Lote

2

Código

Especificação

Und

Qtd

1028714

LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO UTILITÁRIO,
CAMINHONETE TIPO
PICK-UP,
BI
COMBUSTÍVEL,
CABINE DUPLA (4
PORTAS), COM AR
CONDICIONADO, COM
NO MÍNIMO 120 CV,
COM NO MÁXIMO 01
(UM)
ANO
DE
FABRICAÇÃO,
SEM
MOTORISTA,
MANUTENÇÃO
A
CARGO
DA
CONTRATADA.
MENSAL, ADESIVADO
CONFORME MANUAL

UND

1

Valor
unit.
Mensal

Valor
anual
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DE
IDENTIDADE
VISUAL E APLICAÇÃO
DA
MARCA
DO
GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO.
MENSAL.
VALOR TOTAL
Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima, sendo:
1. O prazo de eficácia da proposta, 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sessão
pública;
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
3. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo
I do Edital, principalmente os itens que influenciam na formação do preço.
4. Pagamento através do banco: ______________________
Agência N. º ____________
C/C N. º ____________________
Cidade: ____________________.
Cidade - UF, ________________de 2021.

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2021/MTI -

Contrato que entre si celebram a
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MTI
e
a
pessoa
jurídica
___________________________, que
tem por objeto a contratação de empresa
especializada em locação de veículos
automotores para uso nas atividades
técnicas e administrativas, para a
Empresa Mato-grossense de Empresa
Mato-grossense de Tecnologia da
Informação – MTI.
CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO – MTI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.011.059/0001-52, com sede no
Centro Político Administrativo, Bloco SEPLAG, Palácio Paiaguás, Cuiabá-MT, CEP: 78049903,
neste
ato
representada
pelo
seu
Diretor-Presidente,
Sr.
______________________________________,
pelo
Diretor
Vice-Presidente,
Sr.
_________________________________________, e pelo seu Diretor Administrativo, Sr.
________________________________________, podendo ambos serem encontrados no
endereço profissional à Rua Des. Carlos Avalone, s/n, Palácio Paiaguás (Bloco SEPLAG),
Centro Político Administrativo, CEP 78049-903, Cuiabá – MT.
CONTRATADA: _________________________________________________, inscrita no
CNPJ:
_____________________________,
doravante
denominada
simplesmente
CONTRATADA,
localizada
à
_________________________________________________________, neste ato representada
por _____________________________________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente contrato de prestação de serviços
em conformidade com o que consta no Processo Administrativo nº 112453/2021, referente
ao Pregão eletrônico nº 009/2021/MTI, e em observância às disposições estabelecidas na Lei
Federal nº 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI, bem como no
Decreto estadual nº 840/2017 e alterações posteriores, sujeitando-se as partes a esses institutos
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normativos, pelo Termo de referência nº 007/2021/GAAD, pelas disposições de direito privado,
pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada em
locação de veículos automotores para uso nas atividades técnicas e administrativas, para
a Empresa Mato-grossense de Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação –
MTI.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
2.1. As especificações técnicas dos objetos contratados e seus respectivos valores
encontram-se descritos abaixo:

Lote

1

Código

Especificação

Und.

Qtd.

Valor
unit
Mensal

1092266

LOCAÇÃO DE VEÍCULO
SEDAN
PEQUENO,
ZERO KM, MOTOR COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE
100
CV,
BICOMBUSTÍVEL
(GASOLINA/ETANOL),
04 PORTAS, COM AR
CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA
OU ELÉTRICA, FREIOS
ABS COM EBD, TRAVA
ELÉTRICA
DAS
PORTAS,
ALARME
ANTIFURTO, COM NO
MÍNIMO
02
(DOIS)
AIRBAGS (MOTORISTA
E
PASSAGEIRO),
SISTEMA DE ÁUDIO
COM RÁDIO AM/FM
INTEGRADO, MP3, USB,
CAPACIDADE
DO
TANQUE
DE

UND

1

1

Valor
anual
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COMBUSTÍVEL
MÍNIMA DE 40 LITROS,
PORTA MALAS COM
CAPACIDADE MÍNIMA
DE 445 LITROS; SEM
MOTORISTA;
MANUTENÇÃO
A
CARGO
DA
CONTRATADA;
ADESIVADO
CONFORME MANUAL
DE
IDENTIFICAÇÃO
VISUAL E APLICAÇÃO
DA
MARCA
DO
GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO.
MENSAL.
VALOR TOTAL

Lote

2

Código

Especificação

Und

Qtd

1028714

LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO
UTILITÁRIO,
CAMINHONETE
TIPO PICK-UP, BI
COMBUSTÍVEL,
CABINE DUPLA (4
PORTAS), COM AR
CONDICIONADO,
COM NO MÍNIMO
120 CV, COM NO
MÁXIMO 01 (UM)
ANO
DE
FABRICAÇÃO, SEM
MOTORISTA,
MANUTENÇÃO
A
CARGO
DA
CONTRATADA.

UND

1

Valor
unit
Mensal

Valor
anual
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MENSAL,
ADESIVADO
CONFORME
MANUAL
DE
IDENTIDADE
VISUAL
E
APLICAÇÃO
DA
MARCA
DO
GOVERNO
DO
ESTADO DE MATO
GROSSO. MENSAL.
VALOR TOTAL

3. CLÁUSULA TERCEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão pela seguinte dotação
orçamentária:
Programa:
Unidade
Orçamentária:
Natureza da
Despesa:
Tipo de Despesa:

036

Projeto /
Atividade (Ação):

2005

11401

Tarefa:

01

3.3.90.39.00

Fonte:

240

(X) Contratação de Empresa | ( ) Transferência de Recursos

Previsão Orçamentária para essa Aquisição:

Artigo 52 do RLC

CLÁUSULA QUARTA –DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento será creditado, mensalmente, em favor da Contratada mediante ordem
bancária que será indicada, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o
qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias a contar da data do atestado/aceitação da Nota Fiscal
pelo fiscal do contrato;
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4.1.1. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar
regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais;
4.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu critério,
poderá devolvê-la para as devidas correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 10.1 a partir da data de sua
reapresentação, ou aceitá-la com a glosa da parte que considerar indevida;
4.2.2. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais;
4.3. Para contagem da data final do período de adimplemento de cada parcela, considerarse-á a data em que a nota fiscal for protocolada na EMPRESA MTI;
4.4. O pagamento efetuado à Contratada não a isentará das responsabilidades vinculadas
à prestação de serviços, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;
4.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na MTI, em favor da Contratada, se esse valor for superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente,
se necessário. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da
CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento,
seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida
ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial do valor
devido;
4.6. O pagamento da fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço e
não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) anos a contar da data da assinatura
do contrato.
5.1.1. Anualmente o contrato poderá ser analisado para manter a vantajosidade
econômica e poderá sofrer os reajustes legais, conforme permissivo do Art. 80 do
Regulamento de Licitações e Contratos da MTI.
5.2. Toda prorrogação de prazo será precedida de pesquisas de preços de mercado ou de
preços contratados por órgãos e entidades da Administração Pública, visando assegurar a
manutenção da contratação mais vantajosa para a MTI.
5.3. O prazo para início da execução (entrega/disponibilização dos veículos locados) é de
até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – REQUISITOS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO (ART. 100 DO RLC)
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6.1. A MTI deverá realizar recebimento provisório e definitivo dos objetos contratados.
6.1.1. O recebimento será:
I - Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja
necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à empresa, sem
representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o adimplemento das obrigações
pelo contratado;
II - Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos
documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela;
III - definitivo: relativo à integralidade do contrato, representando aceitação da
integralidade do contrato e liberação do contratado tocante a vícios aparentes.
6.1.2. Se não previsto de forma diferente, os recebimentos devem ocorrer, a conta da
comunicação por parte da Contratada direcionada ao agente de fiscalização técnica, nos
seguintes prazos:
I - até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;
II - até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;
III - até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.
6.2. O agente de fiscalização técnica do contrato é responsável pelos recebimentos,
respeitando-se os prazos do item 6.1.2.
6.3. Os recebimentos de materiais de estoque devem ser realizados pelos respectivos
almoxarifes e devem ser ratificados pelo agente de fiscalização técnica do contrato,
quando couber.
6.4. Acaso o agente de fiscalização técnica ou administrativa verifique o descumprimento
de obrigações por parte do Contratado, deve comunicar o preposto deste, indicando,
expressamente, o que deve ser corrigido e o prazo máximo para a correção.
6.5. O tempo para a correção referido no item 6.4 deve ser computado no prazo de
execução de etapa, parcela ou do contrato, para efeito de configuração da mora e suas
cominações.
6.6. Realizada a correção pelo Contratado, abrem-se novamente os prazos para os
recebimentos estabelecidos no item 6.1.2 deste item ou os pactuados em contrato, que
podem, no entanto, ser reduzidos pela metade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DO SERVIÇO
7.1. Os veículos deverão ser entregues no endereço especificado abaixo:
UNIDADE
Endereço
Palácio Paiaguás s/nº, Bloco SEPLAG, Centro
MTI
Administrativo - CPA – Cuiabá – MT.

Político

7.2. Prazo de entrega: até 15 (dias) corridos após a assinatura do contrato.
7.3. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato indicando o prazo
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências para a
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aceitação ou não das justificativas apresentadas.
7.4.1. Os veículos disponibilizados para locação deverão atender às especificações
contidas no item 7. Deste Termo de Referência, em perfeitas condições de utilização,
conservação, trafegabilidade, funcionamento e segurança, obedecendo a todas as
exigências estabelecidas pelas legislações de trânsito e ambiental, regulamentadas pelo
DENATRAN e DETRAN/MT.
7.4.2. Os veículos, obrigatoriamente deverão conter película automotiva (insulfilm) nos
vidros laterais e traseiro com transparência mínima prevista em lei, e ainda corresponder
às especificações contidas neste Termo de Referência e anexos.
7.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos devidamente adesivados de
acordo com o Manual de Identidade Visual e Aplicação da Marca do Governo do Estado
de Mato Grosso.
7.4.4. É de responsabilidade da CONTRATANTE, encaminhar a empresa
CONTRATADA os layouts dos adesivos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após
assinatura do Contrato.
7.4.5. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.
7.4.6. Os veículos deverão ser disponibilizados em Cuiabá, conforme Ordem de Serviço.
7.4.7. Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida
pela CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega
e devolução.
7.4.8. Os veículos de sua propriedade que não se apresente em perfeitas condições de
utilização deverão ser substituídos, imediatamente pela CONTRATADA.
7.4.9. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção
do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de
defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções
preventivas.
7.4.10. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo
fabricante, obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido
aditivo de radiador, pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de
óleo, combustível e ar, amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao
perfeito funcionamento do veículo.
7.4.11. Substituir veículos, durante o período de contratação, que não se apresente em
perfeitas condições de utilização ou quando atingir 60.000 (sessenta mil) quilômetros ou
02 (dois) anos, o que ocorrer primeiro.
7.4.12. A Manutenção dos veículos locados deverá ser efetuada no prazo máximo de 24
horas, devendo ser justificado tecnicamente qualquer extrapolação do prazo acima
estipulado. A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão
preventiva, bem como à verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e
conferência do alinhamento da direção.
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7.4.13. Os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a
profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próximo de 1,6 mm, sendo que a
identificação deste item é feita pela T.W.I. (Tread Wear Indicators - Indicador de
Desgaste da Superfície de Rolamento).
7.4.14. As manutenções preventivas, corretivas, e eventuais trocas de pneus, deverão ser
realizadas no município que a Contratante estiver utilizando o veículo, ou no município
mais próximo, quando aquele não possuir oficinas mecânicas ou concessionárias para
realização do serviço
7.4.15. A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, os veículos que estejam indisponíveis, sejam em razão de sinistros, reparos
mecânicos, má conservação ou más condições de segurança.
7.4.16. Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica
resguardado ao CONTRATANTE o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste
caso, a locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo faturamento e a
CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no contrato.
7.4.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de guincho para todos os
veículos, quando estes estiverem impossibilitados de locomoção (24 horas por dia).
7.4.18. No término da vigência do Contrato, os veículos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, após realização de inspeção pela CONTRATADA obrigatoriamente
acompanhada por representante da CONTRATANTE. Caso sejam constatadas avarias
por mau uso negligência, imprudência, imperícia, dolo, atos ilícitos e/ou decorrentes de
instalação de acessórios ou equipamentos pela CONTRATANTE, será elaborado
relatório técnico com apresentação pela CONTRATADA de 03 (três) orçamentos para
os reparos necessários e consequente pagamento pela CONTRATANTE, se deferido.
7.4.19. Não serão passíveis de ressarcimento as despesas referentes a manutenções por
desgastes que decorram da utilização continuada do bem e do decurso de tempo, como
por exemplo: desgaste de freios e embreagem, substituição de velas, filtros e
lubrificantes, sistema de suspensão (amortecedores, molas, caixa de direção),
balanceamento e alinhamento, componentes elétricos e aranhões na pintura.
7.4.20. Os veículos poderão ter câmbio automático e/ou câmbio manual.
7.5. Das Penalidades de Trânsito:
7.5.1. Em conformidade ao Decreto Estadual nº. 2.067 de 11.08.2009, o Estado de Mato
Grosso, através de seus Órgãos/Entidades, deverá proceder ao que condizem as
penalidades da seguinte forma:
7.5.2. A CONTRATADA deverá encaminhar a infração e a penalidade de trânsito ao
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após a data de
recebimento, juntamente com cópia do AR (aviso de recebimento) sob pena de
responsabilizar-se solidariamente caso o condutor seja cerceado de seu direito de defesa.
(Resolução CONTRAN n° 404 de 12 de 2012).
7.5.3. Decorrido os prazos de defesa, autuação de infração de transito (1ª instancia) e
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autuação de penalidade de infração de trânsito (2ª instancia), em caso de indeferimento
de recurso ou de não interposição de recurso, a CONTRATADA deverá pagar a multa e
solicitar reembolso junto a CONTRATANTE, via nota de débito junto com o
comprovante de pagamento.
7.5.4. Quando do recebimento da notificação de infração, a CONTRATADA deverá
identificar de imediato o condutor, ou, informar o porquê de sua não identificação, caso
a infração seja de responsabilidade do Estado.
7.5.5. Se o condutor julgar necessário poderá entrar com recurso de multa de trânsito
junto ao órgão competente, sendo de sua inteira responsabilidade a elaboração e defesa
do recurso.
7.5.6. Os recursos de multas de trânsito deverão ser acompanhados pelo setor responsável
pela utilização dos veículos, que deverá informar ao setor a que o servidor esteja lotado
sobre o resultado do julgamento.
7.5.7. Os valores apurados em decorrência de multas e avarias serão debitados em folha
de pagamento, respeitadas as condições previstas na legislação vigente, desde que
previamente autorizados pelo servidor ou após julgamento do competente processo
administrativo.
7.5.8. Poderão os condutores dos veículos, sofrer medidas administrativas e disciplinares,
de acordo com a gravidade da multa, de seus atos na condução do veículo oficial e do
veículo auxiliar e suas sucessivas reincidências, onde serão consideradas as condições
operacionais e circunstanciais que resultaram na incorreta condução do veículo.
7.5.9. Se a infração for de responsabilidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE
deverá informar à mesma de imediato porque motivo o condutor não foi identificado,
bem como, porque o Estado não assumiu a responsabilidade pela multa, devolvendo a
notificação à CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n. 13.303/2016, são
obrigações da Contratada:
8.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios próprios;
17.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.4. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de crachá;
8.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
8.6. Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE;
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8.7. Os serviços deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados,
cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação da CONTRATANTE;
8.8. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
8.9. Executar os serviços contratados, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e
condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como no instrumento
contratual;
8.10. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução
do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralização de qualquer natureza;
8.11. Indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados,
devendo a CONTRATADA adotar as medidas preventivas, com fiel observância às
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.12. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;
7.13. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato;
8.14. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de
correspondência;
8.15. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;
8.16. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressões acima desse
limite ser resultantes de acordo entre as partes;
8.17. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados,
cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução;
8.18. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a
prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no
Contrato;
8.19. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
8.20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
8.21. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a
CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
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quando da execução do contrato;
8.22. Disponibilizar os veículos nos prazos elencados neste termo de referência e
contrato, devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada dos documentos dos
veículos (que deverão estar em nome da pessoa jurídica contratada), os quais deverão
previamente ser avaliados e aceitos pela CONTRATANTE, bem como apólice de seguro
total de cada um dos veículos;
8.23. Em caso de troca de qualquer veículo, a CONTRATADA deverá atualizar
os dados junto ao fiscal do Contrato da Contratante.
8.24. Os veículos deverão ser entregues com seguro total vigente contra roubo, furto,
incêndio, colisão e perda total, ou qualquer avaria destas decorrentes, inclusive vidros,
pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, com cobertura para danos materiais e
pessoais causados a terceiros e danos corporais aos ocupantes do veículo,
responsabilizando-se a CONTRATADA pelo pagamento integral da franquia, se houver;
8.25. A apólice de seguro de veículo contra sinistros, deverá contemplar no caso de
APP/Morte ou Invalidez o valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por
passageiro;
8.26. Caso o dano ocorrido ao veículo, passageiros ou a terceiros ultrapasse o valor
coberto pelo seguro, a CONTRATADA deverá arcar com todos os custos;
8.27. Em caso de sinistro, as despesas com reparos que não atinjam o valor da franquia
da apólice de seguro ficarão a cargo da CONTRATADA.
8.28. Manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos
obrigatórios (ex. validade carga/extintor de incêndio);
8.29. Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à
disposição da CONTRATANTE, com a finalidade de verificar as condições de
conservação, manutenção, segurança e limpeza ou aferição de hodômetro;
8.30. Relacionar os veículos disponíveis contendo modelo, ano, placa e o Registro
Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM dos veículos alocados, atualizando
esses dados em caso de substituição;
8.31. Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas
à manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro obrigatório (DPVAT), seguro
total e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em
quaisquer ocorrências;
8.32. A CONTRATADA, que não tiver sede no território do Estado de Mato Grosso,
deverá providenciar escritório de representação, devendo este ser informado a MTI.
8.33. A CONTRATADA deverá dispor-se a receber em horário de expediente o veículo
locado, bem como dispor de unidade para suprir a anteriormente devolvidas quando
solicitada pela Administração Pública, sem ônus adicional.
8.34. A CONTRATADA deverá promover mensalmente a lavagem e desinfecção dos
veículos locados em rotina mensal devidamente agendada com a CONTRATANTE.
8.35. A CONTRATADA deverá incluir o número de chassi e/ou placa do objeto a ser
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locado, na Nota Fiscal, sempre que existir, para efeitos de controle interno.
CLÁUSULA NONA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Assegurar-se da boa execução dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
9.1.1. Verificar, para fins de constatação quanto à oportunidade e conveniência da
manutenção do contrato, se os preços contratados estão em conformidade com as
condições firmadas no termo de referência, bem como compatíveis com aqueles
praticados no mercado pelas demais prestadoras desses serviços;
9.1.2. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial,
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato;
9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela
Contratada;
9.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e
documentar as ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao bom andamento
dos serviços;
9.1.5. Documentar as ocorrências havidas;
9.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela Contratante, não deve ser interrompida;
9.1.7. O Fiscal do Contrato deverá certificar-se da manutenção da regularidade fiscal da
CONTRATADA para fins de se atestar as Notas Fiscais dos serviços prestados.
9.1.8. Proporcionar à Contratada o acesso necessário a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços contratados;
9.1.9. Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado;
9.1.10. Não efetuar pagamento à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária;
9.1.11. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração
ou irregularidade na execução do contrato;
9.1.12. Designar, servidor Fiscal do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente;
9.1.13. Fornece a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita
execução do objeto do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos
ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que observadas às
normas de segurança;
9.1.14. Emitir ordem de serviço estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
9.1.15. Notificar a CONTRATADA de qualquer alteração ou irregularidade encontrada
na execução do contrato;
9.1.16. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
contrato e em edital;
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9.1.17. Receber o veículo verificando o atendimento quanto às normatizações do Código
de Trânsito Brasileiro, quantidade de combustível disponível, cabendo relatório,
conforme o caso, e estado geral do veículo;
9.1.18. Devolver o veículo com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada,
sendo que o tipo de combustível será escolhido de acordo com a conveniência da
CONTRATANTE;
9.1.19. Avisar formalmente a CONTRATADA das devoluções, no prazo de 30 (trinta)
dias úteis antes da eventual devolução do (s) veículo (s);
9.1.20. Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência da MTI,
envolvendo transporte de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo
aos limites estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada
marca/modelo;
9.1.21. Permitir a condução dos veículos somente por servidores oficialmente
autorizados.
9.1.22. Fornece, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos
serviços contratados;
9.1.23. Não sublocar/ceder os veículos objeto deste contrato;
9.1.24. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA;
9.1.25. A MTI somente se responsabilizará pela execução dos seguintes serviços:
9.1.25.1 Abastecimento de combustíveis;
9.1.26. Quando ocorrer avarias e sinistros, a MTI obriga-se a:
9.1.26.1. Em caso de sinistro, notificar a CONTRATADA imediatamente sobre o fato e
encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência, Fotos e Laudo Pericial.
9.1.26.2. O Laudo Pericial deve ser solicitado pela CONTRATANTE no local do acidente.
9.1.26.3. Quando os sinistros envolverem terceiros, o Boletim de Ocorrência deve conter
declaração de todos os envolvidos.
9.1.27. Responsabilizar-se financeiramente pelos sinistros e avarias decorrentes de imperícia,
imprudência, negligência, mau uso, dolo, e atos ilícitos de seus servidores quando
comprovados, mediante processo administrativo, devidamente instruído com no mínimo os
seguintes documentos:
9.1.27.1. Boletim de Ocorrência;
9.1.27.2. Fotos;
9.1.27.3. Laudo Pericial;
9.1.28 Três orçamentos de cotações de preços (que comprovem que os equipamentos e
serviços constantes utilizados pela empresa correspondem aos valores praticados no
mercado);
9.1.29. Notas fiscais das empresas que prestaram os serviços e/ou forneceram peças, e;
79

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

9.1.30 Demais documentos necessários à comprovação da negligência, imperícia,
imprudência, dolo, ou ato ilícito da servidora Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da MTI especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
10.1.1. O representante da MTI anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
10.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
10.2. O fornecedor deverá indicar preposto para representá-lo na execução do contrato.
10.2.1. A fiscalização da execução do contrato consiste na verificação, por empregado
público indicado pela MTI, do cumprimento das obrigações contratuais por parte do
Contratado, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais
necessários, observando para tanto a descrição do objeto e dos serviços constante no
Termo de Referência.
10.2.2. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do
seu objeto e sua qualidade, verificando, dentre outros aspectos, o cumprimento dos seus
resultados e cronograma, a utilização dos materiais, técnicas e recursos humanos exigidos
para a execução dos contratos, devendo determinar a correção de falhas ou faltas por parte
do contratado, bem como informar ao gestor do contrato sobre providências que
importem disposição sobre o contrato, com as respectivas justificativas.
10.3. A fiscalização por parte da MTI não exime, nem reduz a responsabilidade da
contratada no cumprimento dos seus encargos.
10.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de
ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização
dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista
a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.
10.5. O descumprimento e/ou a não manutenção das condições de habilitação pela
CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.
10.6. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura).
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10.6.1. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
contratada, sobretudo quanto as obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei
n. 13.303/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1. O pagamento será creditado, mensalmente, em favor da Contratada mediante ordem
bancária que será indicada, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o
qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias a contar da data do atestado/aceitação da Nota Fiscal
pelo fiscal do contrato;
11.1.1. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar
regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais;
11.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu critério,
poderá devolvê-la para as devidas correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 11.1 a partir da data de sua
reapresentação, ou aceitá-la com a glosa da parte que considerar indevida;
11.2.1. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais;
10.3. Para contagem da data final do período de adimplemento de cada parcela,
considerar-se-á a data em que a nota fiscal for protocolada na EMPRESA MTI;
11.4. O pagamento efetuado à Contratada não a isentará das responsabilidades vinculadas
à prestação de serviços, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;
11.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na MTI, em favor da Contratada, se esse valor for superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente,
se necessário. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da
CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento,
seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida
ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial do valor
devido;
11.6. O pagamento da fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço
e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDA
–
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO/FINANCEIRO (REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO)
(ART.84 DO RLC)
81

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

12.1. Visando restabelecer, por aditamento, o equilíbrio financeiro inicial, poderá o
contrato sofrer reajuste, repactuação ou revisão, nos termos fixados no art. 84 do
Regulamento de Licitações e Contratos da MTI.
12.2. O Reajuste será realizado pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor - IGPM/FGV, após o período não inferior a 12 (doze) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MATRIZ DE RISCO
13.1. Enquanto Empresa Pública, a MTI está sujeita a diversos fatores internos e externos
que impactem ou mesmo frustrem seu planejamento e conduzam ao enfrentamento de
riscos indesejáveis, tornando-se, portanto, ameaças ao sucesso pretendido, ao
cumprimento de prazos, ao controle dos custos e à qualidade da solução planejada.
13.2. A matriz de riscos tem o caráter preventivo à ocorrência de possíveis eventos
supervenientes, suas causas e consequências para que sejam mitigados ou controlados
durante a execução contratual.
13.3. A matriz de riscos constitui peça integrante do contrato, independentemente de
transcrição.
MATRIZ DE RISCO
Tipo de
Risco

Licitação
deserta

Descrição

Condições
restritivas de
participação e
de habilitação

Materialização

Custos de
reelaboração e
republicação do
Edital.

Mitigação

O risco pode ser
evitado
mediante
utilização, de
boas práticas de
aquisições e
exigências
compatíveis
com as
praticadas no
mercado.

Alocação

CONTRATANTE

82

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Condições
restritivas à
participação, de
julgamento ou
equívocos na
condução do
procedimento
licitatório.

Custos de
reelaboração e
republicação do
Edital.

Analise das
impugnações e
correções no
Edital e seus
anexos.

Baixa
qualidade na
prestação de
serviços

Não
cumprimento do
contrato

Atrasar a
entrega,
suspender ou
interromper os
serviços
contratuais

Emissão de
relatório
comprovando
atraso e
estipulando
multa pelo não
cumprimento
contratual

Entrega dos
veículos

Empresa
contratada não
possui os
veículos para
entrega
imediata

Não execução do
objeto do
contrato nos
Termos do TR.

Efetuar por
escrito,
notificação à
empresa
contratada,
determinando o
fiel
cumprimento do
objeto
contratual

Empresa
contratada não
efetuar o
imediato reparo
de avaria
ocasionada,
quando

Não execução do
objeto do
contrato nos
Termos do TR.

Ocorrer
fiscalização
periódica por
parte do Fiscal
do contrato,
exigindo dos
solicitantes a

Impugnação
do Edital

Avarias nos
veículos

CONTRATANTE

CONTRATADA
E
CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTRATADA
E
CONTRATANTE
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solicitada pela
Contratante

Manutenção
Corretiva
dos veículos

Qualidade
dos veículos

Não
recebimento
dos serviços
pela
contratante

correta
reparação e
utilização dos
veículos

Empresa
contratada não
prestar as
devidas
solicitações
para
manutenção,
quando
requerida

Não execução do
objeto do
contrato nos
Termos do TR.

Empresa
contratada não
possui os
veículos
conforme
especificação
exigida no
Contrato

Não execução do
objeto do
contrato nos
Termos do TR

Não
cumprimento
das
especificações
de serviços
elencados / ou
baixa qualidade

Retrabalhos
Aumento de
prazos e custos

Ocorrer
fiscalização
periódica por
parte do Fiscal
do contrato

Efetuar por
escrito,
notificação à
empresa
contratada,
determinando o
fiel
cumprimento do
objeto
contratual
Fornecer
serviços de
acordo, ou de
qualidade
superior, com os
especificados.

CONTRATADA
E
CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTRATADA
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Objeto do
contrato com
defeito

Objeto do
contrato
entregue usado

Veículo entregue
com
quilometragem
rodada, diferente
do estipulado no
contrato

Notificar a
Contratada para
que efetue a
troca do objeto
como
especificação do
contrato

Defeito no
Objeto do
contrato

Objeto
apresentando
problemas
pouco depois do
uso

Veículos
apresentando
defeitos, técnicos
e hidráulicos
após o uso

Notificar a
Contratada para
diagnosticar e
corrigir os
devidos
problemas

CONTRATADA

CONTRATADA
E
CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, na forma prevista no contrato, conforme autoriza o artigo 82 da Lei 13.303/2016
e regulamento da MTI:
a) atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento) do valor mensal do contrato;
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento)
do valor mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
14.2. No caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta
cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:
a) advertência;
b) multa no percentual de até 10% (dez por cento), por ocorrência, do valor mensal do
contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, uma vez comunicados
oficialmente;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a MTI,
por um período não superior a 02 (dois) anos;
14.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c”, do subitem 14.2, poderão ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea “b” retro, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do subitem 14.2, somente poderão
ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas
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quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério
da autoridade competente da CONTRATANTE e apresentadas no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA for notificada. Decorrido
esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi
apresentada e não dá direito à CONTRATADA a qualquer contestação.
14.5. A sanção estabelecida na alínea “c” do subitem 14.2, é de competência exclusiva
do Diretor Presidente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois)
anos de sua aplicação.
14.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 14.2, poderá também ser aplicada à
CONTRATADA que, na execução do contrato:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com empresa pública ou sociedade
de economia mista, em virtude de atos ilícitos praticados.
14.7. A advertência também será aplicada nos casos em que o serviço não for executado
de acordo com o recomendado (por escrito) pelo empregado público responsável pela
fiscalização do contrato, ou deixar de ser feito.
14.8. A multa também deverá ser aplicada quando houver a aplicação por 03 (três) vezes
de advertência, com aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) do valor mensal do
contrato.
14.9. O não cumprimento, pela CONTRATADA do prazo de início dos serviços ensejará
a aplicação de multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor do contrato, limitada a 10% (dez por cento) deste.
14.10. A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato, nos termos do artigo 86, b, I ao V
do regulamento.
14.11. A CONTRATANTE formalizará comunicado à CONTRATADA sobre as multas
aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser
apresentada à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da comunicação.
14.12. Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações
ou demandas judiciárias, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou
dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados, desde que discutidas na
esfera judicial.
14.13. Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por
força de Lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
14.14. Caso a CONTRATADA não possa cumprir o prazo estipulado para a execução do
contrato, deverá apresentar justificativa por escrito. A solicitação de prorrogação, com a
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indicação do novo prazo, deverá ser encaminhada a CONTRATANTE, até o vencimento
do prazo inicialmente estabelecido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. As partes poderão rescindir o contrato, de forma amigável, unilateral ou judicial,
nas hipóteses previstas no art. 96 do RLC/MTI.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
ESTADUAL Nº 572/2016)

–

DA

ANTICORRUPÇÃO

(DECRETO

16.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele não relacionado, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ART.84
DA RLC)
17.1. A Contratada deverá, através de seu representante legal, firmar acordo de
confidencialidade de informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de
profissionais que participarão da execução do contrato, comprometendo-se perante MTI
– Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação, por meio da assinatura do
Termo de Responsabilidade e Sigilo, a observância das obrigações nele descrito.
CLÁUSULA DÉCIMA
SUSTENTABILIDADE

OITAVA

–

CRITÉRIOS

E

PRÁTICAS

DE

18.1. À CONTRATADA cabem as seguintes responsabilidades socioambientais:
18.1.1 executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de
funilarias, pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças
desgastadas;
18.1.2. Manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características
originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando
contribuir com a qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases,
conforme legislação vigente;
18.1.3. Utilizar veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental,
visando à redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera, preferencialmente
movidos a combustíveis não fósseis;
18.1.4. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos,
especialmente quanto à aquisição e descarte de pneus, óleos, e resíduos dos processos de
manutenção e limpeza dos veículos;
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18.1.5. Encaminhar os pneumáticos inservíveis, abandonados ou dispostos
inadequadamente, aos fabricantes, para destinação final, ambientalmente adequada, tendo
em vista que pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde
pública.
18.1.6. Recolher, coletar e dar destinação final de todo óleo lubrificante usado ou
contaminado, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima
recuperação dos constituintes nele contidos, conforme Resolução do CONAMA;
18.2. A CONTRATADA deverá proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo,
orientação sexual ou estado civil na seleção de mão de obra para o quadro da empresa.
18.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente
registrada, para a prestação dos serviços, bem como os materiais e equipamentos
necessários à execução das atividades relativas à contratação.
18.4. A CONTRATADA deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de
trabalho, às normas coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança
e saúde do trabalho.
18.5. A CONTRATADA deverá treinar e capacitar periodicamente seus empregados no
atendimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como na
prevenção de incêndio, práticas de redução do consumo de água, energia e redução da
geração de resíduos para implementação das lições aprendidas durante a prestação dos
serviços.
18.6. A CONTRATADA deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos
funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como
prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela
saúde dos usuários e da circunvizinhança.
18.7. A CONTRATADA deverá administrar situações emergenciais de acidentes com
eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio
ambiente;
18.8. A CONTRATADA deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e
saída de pessoas e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos
e realizar análises gerenciais, evitando o uso de papel.
18.9. A CONTRATADA deverá eliminar o uso de copos descartáveis quando da
prestação dos serviços nas dependências do órgão.
18.10. A CONTRATADA deverá destinar de forma ambientalmente adequada todos os
materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.
18.11. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução
de desperdícios/menor poluição, tais como:
18.11.1.1. Racionalizar/economizar energia elétrica com a utilização de equipamentos
mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE),
conforme regulamentações, para os casos possíveis;
18.11.2. Evitar o desperdício da água potável; e treinar/capacitar periodicamente os
empregados sobre boas práticas;
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18.11.3. De redução de desperdícios/poluição.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas previstas na Lei nº 13.303/2016, respondendo elas pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
19.2. O CONTRATANTE poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
19.3. Na hipótese de que qualquer termo ou disposição do presente Contrato venha a ser
declarado nulo ou não aplicável, tal nulidade, ou inexequibilidade, não afetara o restante
do Contrato que permanecerá em pleno vigor e eficácia, como se tais disposições jamais
lhe houvessem sido incorporadas.
19.4. A nulidade não exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar o
CONTRATADO pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;
19.5. As partes concordam que elas mesmas, seus funcionários, prepostos e/ou
subcontratados, em consequência deste Contrato, poderão tomar conhecimento de
informações, procedimentos, conhecimentos técnicos, documentos ou quaisquer outros
dados que a outra Parte considera confidenciais e exclusivos, os quais deverão ser mantidos
em absoluto sigilo e, sem o prévio e expresso consentimento, não podendo ser divulgados,
no todo ou em parte, de qualquer forma, nem utilizados, direta ou indiretamente, para
quaisquer fins não relacionados à execução do Contrato, pelo prazo de até 05 (cinco) anos
após o término ou rescisão deste Contrato.
19.6. É vedado as partes e a seus empregados realizar qualquer atividade em nome da outra
parte ou em razão do contrato firmado de maneira imprópria, que configure atos criminosos
ou ilícitos, tais como corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e
fraudes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
20.1. Para eficácia do presente instrumento, a CONTRATANTE providenciará sua
publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e site da MTI, conforme o
disposto na Lei 13.303/2016 e RLC/MTI.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
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21.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 13.303/2016, respondendo elas pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, estado de Mato Grosso, para dirimir todas as
questões oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de
qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exclusão 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.
Cuiabá-MT, ___ de _________________ de 2021
Diretor-Presidente

Diretor Vice-Presidente

CONTRATANTE

CONTRATANTE
_________________________
Diretor (_________)
CONTRATANTE
_______________________________
Representante legal
CONTRATADA

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

CPF:

CPF:
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ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO (TERCEIROS)
Nome:
Empresa:

Cargo:

E-mail:
CPF:

Data Nascimento:
RG:

Órgão emissor:

Nome pai:
Nome mãe:
Endereço:
Contato

COMPROMISSO LEGAL – Em conformidade à Cláusula XXXXXXX do contrato nº
XXX/2021//MTI, onde “A CONTRATADA, através de seu representante, deverá assinar o
acordo de confidencialidade de informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de
profissionais que participarão da execução do contrato”, a pessoa acima qualificada, doravante
denominada RESPONSÁVEL, compromete-se perante a MTI – Empresa Mato-Grossense de
Tecnologia da Informação, por meio deste Termo de Responsabilidade e Sigilo, às seguintes
obrigações:
● Tomar conhecimento e cumprir a Política de Segurança da Informação, regulamentos e
outros instrumentos institucionais vigentes na empresa, relativos à segurança das informações;
● Guardar a privacidade e o sigilo das informações que têm ou venha a ter conhecimento em
razão do exercício de suas atividades, bem como das informações disponibilizadas pela
empresa. A guarda da privacidade e do sigilo das informações não diz respeito somente a
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terceiros, mas também em relação aos empregados da própria empresa que não tenha a real
necessidade de conhecimento das informações;
● Guardar a privacidade e o sigilo das informações que têm ou venha a ter conhecimento em
razão do exercício de suas atividades, bem como das informações disponibilizadas pela MTI.
● A guarda da privacidade e do sigilo das informações disponibilizadas não deverá ser
compartilhada com outros empregados que não tenha a necessidade de conhecimento das
informações;
● Utilizar as informações disponibilizadas pela MTI, somente nas atividades a que compete
exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito.
● Guardar o sigilo e a privacidade das senhas, as quais são pessoais e intransferíveis, para
acesso às informações e aos recursos de informação, sendo responsabilizado pelo uso indevido
das mesmas em situações de negligência ou omissão.
● Não disponibilizar e nem facilitar o uso de contas de acesso às informações e recursos de
informação, fornecidas pela empresa para as atividades contratadas, para qualquer outra pessoa,
funcionário ou não, ainda que hierarquicamente superior.
● Não coagir qualquer pessoa a fornecer senhas pessoais de acesso a sistemas ou ambientes
tecnológicos da empresa, ficando ciente que estará sujeito às normas legais;
●

Observar o sistema de classificação da informação adotado e em vigor pela empresa;

● Em casos de dúvidas acerca do grau de sigilo de determinada informação, o
RESPONSÁVEL deverá reservá-la até que venha a ser definida a ideal classificação pelo setor
competente da empresa. Em hipótese alguma se interpretará o silêncio da empresa como
liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
● Entregar à empresa, ao término da realização dos serviços, todo e qualquer material de
propriedade da mesma, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa, registro de
documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle.
● Informar imediatamente à empresa acerca de extravio ou perda de quaisquer documentos ou
informações de interesse da empresa,
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● Informar imediatamente à empresa acerca de qualquer violação das regras de proteção das
informações, eletrônicas ou não, por parte própria ou de quaisquer outras pessoas, inclusive nos
casos de violação não intencional ou culposa.
O RESPONSÁVEL garante serem verdadeiras as informações por ele (a) prestadas neste termo,
o qual faz parte integrante dos registros e arquivos da empresa.
O RESPONSÁVEL tem consciência de que as atividades desempenhadas no âmbito da MTI
poderão ser monitoradas e auditadas sem a necessidade de aviso prévio.
O RESPONSÁVEL tem consciência de todas as responsabilidades ora assumidas, bem como
das implicações administrativas, cíveis e criminais, as quais serão apuradas em regular processo
judicial ou administrativo, seja qual for a circunstância, mesmo tendo cessado contrato ou
vínculo.
Este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura.

Cuiabá-MT, _____/______/2021.
_____________________________________
Assinatura do Responsável
TESTEMUNHA:
____________________________________
Nome:
CPF:
- CLT Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando
constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial
ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão
da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
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f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas
físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e
superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
l) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática,
devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a segurança
nacional.
- Lei 8429/92 Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência;
II - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo;
IV - Negar publicidade aos atos oficiais;
V - Frustrar a licitude de concurso público;
VI - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria,
bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas
IX - Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação
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Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
...
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes
o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
- Código Penal Brasileiro Art. 153 Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de
correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa
produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. § 1º. A divulgar, sem justa
causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em Lei, contidas ou não nos
sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: Pena – detenção de um
a quatro anos e multa.
Art. 313-A Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou
excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano: Pena – reclusão de dois a doze anos e multa.
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de
informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: Pena – detenção de três
meses a dois anos e multa. Parágrafo único: As penas são aumentadas de um terço até a metade
se a modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o
administrado.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar,
ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena
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- Reclusão de um a cinco anos e multa se o documento é público, e reclusão de um a três anos
e multa se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento
de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte.
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o
fato não constitui crime mais grave
Art. 325 § 1º - Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: I – permite ou facilita, mediante
atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas
não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da Administração Pública, II – se
utiliza, indevidamente, do acesso restrito. § 2º - Se da ação ou omissão resulta dano à
Administração Pública ou a outrem: Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.
Art. 327 – Considera-se funcionário público para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública
Art. 327 § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou
conveniada para execução de atividade típica da Administração Pública. § 2º - A pena será
aumentada da terça parte quando os autores dos crimes, previstos neste capítulo, forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída
pelo poder público.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)
A
MTI
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. Nº.
009/2021/MTI
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na
Rua -------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento
ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico Nº. 009/2021/MTI, DECLARA, sob as penas da
lei, que:
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e em cumprimento ao disposto no inciso III do §1º
do art. 26 do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI;
- Não existem em seu quadro de empregados, servidores públicos da ativa, empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, exercendo funções de gerência,
administração ou tomada de decisão,
- Que cumpre o disposto nas Leis n º 9.777, de 30 de dezembro de 1998, nº 10.803, de 11 de
dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993, ou seja, que não
adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo;
- Que não está impedida de participar de qualquer fase do processo de licitação ou de ser
contratado, por não se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 13 do Regulamento de
Licitações e Contratos;
local, ____/____/____
Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ da empresa
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS LEGAIS

•Contratante: Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI/MT
•Pretensa Contratada e Declarante: ........................., CNPJ/CPF nº …………...................

Lei 13.303/16, art. 38
Inciso IV. A Pretensa Contratada é constituída por sócio ( ) SIM
também de outra empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea a contratar com a Administração Pública?

( ) NÃO

Inciso V. A Pretensa Contratada é gerida por administrador ( ) SIM
também de outra empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea a contratar com a Administração Pública?

( ) NÃO

Inciso VI. A Pretensa Contratada é constituída por sócio que ( ) SIM
tenha sido sócio ou administrador de outra empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea a contratar com a
Administração Pública?

( ) NÃO

Inciso VII. A Pretensa Contratada é gerida por administrador ( ) SIM
que tenha sido sócio ou administrador de outra empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea a contratar com a
Administração Pública?

( ) NÃO

Inciso VIII. A Pretensa Contratada tem, nos seus quadros de ( ) SIM
diretoria, pessoa que participou da diretoria de empresa
declarada inidônea?

( ) NÃO
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Parágrafo único, II. A Pretensa Contratada é pessoa física?

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

b) empregado MTI cujas atribuições envolvam a atuação na
( ) SIM
área responsável pela licitação ou contratação?

( ) NÃO

Se SIM, possui relação de parentesco com:
a) dirigente da MTI?

c) autoridade do Estado de Mato Grosso?
( ) SIM

( ) NÃO

A Pretensa Contratada possui em seu quadro de pessoal ( ) SIM
empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, desconsiderando o(s) na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos?

( ) NÃO

Constituição Federal, art. 7º, inciso XXXIII

Observações:

[Cidade], segunda-feira, ___ de ________de _______
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Pretensa Contratada
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ANEXO VII
Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)
A
MTI
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº.
009/2021/MTI TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na
Rua -------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento
ao solicitado no Edital de Pregão Nº. 009/2021/MTI, DECLARA, sob as penas da lei, que não
se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar
123/2006.
Local, ____/____/____

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ da empresa
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