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CONTRATO N° 004/2017/MT PAR

CONTRATO DE AQUISl<;AO DE
AGUA MINERAL ATRAVES DE
REGISTRO DE PRE<;O, QUE
ENTRE
SI
FAZEM A
MT
PARCERIAS S/A E A EMPRESA
GASOLINI
COMERCIO
E
SERVl<;OS - EIRELI.

A MT PARCERIAS S/A - MT PAR, pessoa juridica de direito privado, doravante denominada
CONTRATANTE, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n° 2368, sala 304, Bairro Bosque
da Saude, CEP 78.050-000, no municipio de Cuiaba-MT, inscrita no CNPJ n° 17.816.442/0001-03, neste
ato representado pela sua Diretora Presidente, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN, portador
do RG. 1021561-1 e do CPF n°. 782.472.761-00 e de outro lado a EMPRESA GASOLINI COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, localizada a rua A, n°01, Anexo
A, quadra 05, Bairro Village, Flamboyant, Cuiaba -MT, inscrita no CNPJ sob o n° 03.401.442/0001-38,
neste ato representado por CLAIR UGOLINI, portador do RG n° 1049236-4 SJ MT e do CPF n° 352.645.94104, considerando a autorizacao para aquisicao do objeto de que trata o processo n° 67489/2017, resolvem
celebrar o presente Contrato, que sera regido pela Lei n°. 8666, de 21 /06/1993 e suas alteracoes posteriores
e, no que couber, a Lei n° 10.520, de 17/07/2002, a Lei n° 8.078/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor),
assim como, supletivamente, pelos principios da teoria geral dos contratos, pelas disposicoes de direito
privado e pelas clausulas e condicoes a seguir delineadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
0 objeto do presente instrumento refere-se a contratacao de empresa especializada em fornecimento
de agua mineral, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento a demanda dos
6rgaos/entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que deriva da adesao a Ata de
Registro de Precos n° 038/2016/SEGES, decorrente do Preqao Eletronico n° 025/2016/SEGES,
em
conformidade com o Termo de Referencia apresentado e demais anexos, independente de transcricao.
1.2 Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricao, o Edital do Pregao Eletronico
n° 012/2016/SEGES com seus anexos e proposta contratada.
1.3

Discriminayi:'io do objeto:

ITEM
1

DESCRl<;AO/
ESPECIFICA<;AO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

MARCA/
FABRICANTE
/MODELO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

AGUA MINERAL
GAS,
SEM
ACONDICIONADA
EM EMBALAGEM
DE
POLIPROPILENO,
NA
PROTETOR
PARTE SUPERIOR
E
LAC RE
DE
SEGURAN~A
PERSONALIZADO
PELO
FABRICANTE, SME
AVARIAS,
EMBALAGEM

ex

3

CRYSTALINA

17,43

52,29

f'1
~~
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CONTENDO 200
ML. CAIXA COM 48
UNIDADES. CAIXA
2

AGUA
MINERAL,
NATURAL,
SEM
GAS,
ACONDICIONADA
EM GARRAFAO DE
POLIPROPILENO,
COM CAPAC I DADE
PARA 20 (VINTE)
LITROS;
SEM
VASILHAME,
EMBALAGEM COM
PROTETOR
SUPERIOR E LACRE
DE
SEGURANCA
PERSONALIZADO
PELO FABRICANTE,
SEM
AVARIAS,
PRAZO
DE
VALIDADE
IGUAL
OU SUPERIOR A 01

UN

300

CRYSTALINA

R$ 4,84

1.452,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses, contados da assinatura deste Termo,
adstrito a vigencia dos respectivos creditos orcarnentarios.
CLAUS ULA TERCEIRA - DA EXECU<;;AODO CONTRATO
3.1 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com clausulas contratuais e as
normas da lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial;
3.2 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Adrninistracao
especialmente designado, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.
3.3 A entrega dos objetos ora contratados sera acompanhada e fiscalizada por representante da
Contratante, com atribuicoes especificas.
3.4 A fiscalizacao exercida na entrega dos bens nao exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer
irregularidades resultantes de imperfeicoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrencia deste, nao implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.
3.5 DO FORNECIMENTO
3.5.1 A Contratada para os Lotes 01, 02, 05 e 06 do EDITAL DE PREGAO ELETRCNICO N°
025/2016/SEGES e seus anexos, devera fornecer agua mineral natural obtida diretamente de fontes naturais
ou por extracao de aquas subterraneas, devidamente registradas na Agencia Nacional de Vigilancia
San.taria -ANVISA, satisfazer as exigencias estabelecidas pela ANVISA por meio da Resolucao (RDC) n°
274 de 22 de setembro de 2005.
3.5.2 As etapas de producao a serem submetidas a aqua mineral natural ea aqua natural nao devem causar,
desenvolver e ou agregar substancias fisicas, quimicas ou biol6gicas que coloquem em risco a saude do
consumidor e ou alterem a cornposicao original, devendo ser obedecida a leqislacao vigente de Boas
Praticas de Fabricacao.
3.5.3 A aqua devera ser entregue em vasilhames de acordo com a especificacao do lote, plenamente
preenchidos, munidos de lacre de inviolabilidade intactos.
3.5.4 0 prazo de validade da aqua a ser entregue, devera ser igual ou superior a 06 (seis) meses,
devidamente comprovado pelas anotacoes de data de fabricacao e validade, constantes da embalagem.
3.5.5 Para o transporte, a Contratada devera obedecer a Resolucao da ANVISA - RDC n°. 173 DE 13 de
setembro de 2006 que regulamenta o transporte, distribuicao, armazenamento e cornercio de agua mineral.
3.5.6 A AGUA MINERAL SEM GAS devera ser de primeira qualidade, com as seguintes caracteristicas:
a) Ser classificada como aqua mineral tradicional ou agua potavel de mesa, como FLUORETADA, segundo
c6digo de aquas minerais dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao
Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria -ANVISA;
~
b) Nao devem apresentar risco a saude do consumidor e devem estar em conformidade com s
caracterlsticas microbioloqicas descritas na Resolucao RDC n• 173, de 13 de setembro de ~
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c) Nao devem conter concentracoes acima dos limites rnaxirnos permitidos das substancias quimicas que
representam risco a saude, descritas na Resolucao RDC n° 274, de 22 de setembro de 2005;
d) Nao deve constar qualquer expressao que atribua ao produto propriedades medicamentosas e ou
terapeuticas,
3.5.7 Os garraf6es disponibilizados pela CONTRATADA deverao ser pr6prios para o acondicionamento de
aqua mineral, em POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros
de aqua mineral, resistentes, em excelente estado de conservacao, sem ranhuras e/ou amassados, vir com
tampa protetora e lacre de sequranca, para evitar contarninacoes externas.
3.5.8 No processo de fabricacao, os garraf6es deverao satisfazer as normas tecnicas da ABNT NBR 14222
e NBR 14328.
3.5.9 0 r6tulo a ser utilizado no envasamento de aqua mineral devera ser aprovado pelo Departamento
Nacional de Producao Mineral - DNPM conforme disposto na Portaria n.? 470/99 com os seguintes
elementos informativos:
I - nome da fonte;
II - local da fonte, Municipio e Estado;
Ill - classificacao da aqua:
IV - cornposicao quimica, expressa em miligramas por litro, contendo, no minimo, os oito elementos
predominantes, sob a forma i6nica;
V - caracteristicas fisico-quimicas na surqencia;
VI - nome do laborat6rio, nurnero e data da analise da agua;
VII - volume expresso em litros ou mililitros;
VIII - nurnero e data da concessao de lavra, e nurnero do processo seguido do nome "DNPM";
IX - nome da empresa concessionaria e/ou arrendataria, se for o caso, com o numero de inscncao no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, do Mlnisterio da Fazenda;
X - duracao, em meses, do produto, destacando-se a data de envasamento por meio de irnpressao indelevel
na embalagem, no r6tulo, ou na tampa;
XI - se a aqua for adicionado gas carb6nico, as express6es "gaseificada artificialmente";
XII - as express6es "lndustria Brasileira";
Paraqrafo unico. Os elementos de inforrnacao referidos nos incisos I, II, e IV a XII deste artigo deverao
constar do r6tulo de forma legivel, em destaque, devendo ocupar, no minimo, um quarto da area total do
mesmo, sendo os elementos indicados nos incisos I e X impressos em caracteres destacados dos demais.
3.5.10 Os garraf6es devem trazer impresso por meio de impressao indelevel a data de fabricacao e de
validade que tera como limite 03 (tres) anos de vida util, conforme estabelece a Portaria N° 387, de 19 de
Setembro de 2008.
3.5.11 Os garraf6es entregues deverao ter sido produzidos em ate 12 (doze) meses antes da data do
recebimento provis6rio.
3.5.12 Quando a Contratante possuir garraf6es vazios, os mesmos poderao ser utilizados pela
CONTRATADA, obrigando-se a mesma, mediante Termo de Responsabilidade, a devolver os mesmos em
perfeitas condicoes de uso, quando findo o contrato de fornecimento.
3.5.13 A troca da marca da Agua ou Gas a serem fornecidos so podera ser alterada com previa autorizacao
da Contratante;
3.6.DO PRAZO E HORA.RIOS
3.6.1 0 prazo para entrega dos produtos sera de 05 (cinco)dias, contados a partir da ernissao da ordem
de fornecimento.
3.6.2 Os produtos serao entregues de segunda a sextas-feiras, tendo, por regra, o horario das 08:00 as
12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horario de funcionamento dos
6rgaos/Entidades solicitantes, que sera estipulado na Ordem de Fornecimento.
3.6.3 Nao serao recebidos produtos em horarlos diferentes ao determinado nem em feriados e recesso.
3.6.4 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera apresentar
justificativa por escrito ao fiscal do contrato indicando o prazo necessario, que por sua vez analisara e tornara
as necessarias providencias para a aceitacao ou nao das justificativas apresentadas.
3.7 DO LOCAL
3.7.1 Os produtos deverao ser entregues nas dependencies da MT PARCERIAS - MT PAR, conforme
demanda solicitada, na sede da MT PAR localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonca N° 2368
- Sala 304. Edificio Top Tower. Bosque da Saude. Cep: 78050-000 - Cuiaba - Mato Grosso
3.8 DA FORMA DE ENTREGA
3.8.1 A aquisicao dos materiais sera efetivada mediante a necessidade, conveniencia, disponibilidade
orcarnentaria e demanda do 6rgao contratante, podendo ocorrer de forma fracionada considerand\
tamanho do espaco fisico do almoxarifado que recebera os produtos, nae existindo quantitativos minimo
ser solicitados po, notas de empenho.

Cl ~ ~

+55 65 3645-3900

CEP: 78.050-000

AV. HISTORIADOR

fWRENS DF MEND<JN('A,

BO QUE DA . AL DE - CUIABA

-MT

2368 - SAi.A 304

/
\~ \\'W.MlPAR . 1'1.(

.o

.RR

I' \R( I f{ I \S <,H I IR \

SI 01{\l\i\l

3.8.2 0 material devera ser fornecido, depois de atendidas todas as exiqencias legais do procedimento
licitat6rio, com periodicidade a ser definida pelo 6rgao contratante (semanal, quinzenal ou mensal) no prazo
de ate 24 horas ou de ate 01 dia util, a partir do recebimento de cada Nota de Empenho emitida.
3.8.3 A cada fornecimento a contratada devera emitir recibo em papel timbrado da empresa, especificando
a data da entrega, o endereco, CNPJ do contratante e a quantidade entregue, sem rasuras.
3.8.4 0 descarregamento do produto ficara a cargo da CONTRATADA com sua pr6pria rnao de obra,
devendo observar as regras de transporte, distribuicao e sequranca pertinentes ao produto.
3.9 DA GARANTIADOS PRODUTOS EDA ASSISTENCIA TECNICA
3.9.1 O(s) produtos(s) deverao ter garantia total pelo prazo minima de 12 meses, contados a partir da data do
recebimento do objeto, de forma definitiva, pela Adrninistracao, conforme indicado neste contrato, observadas
as condicces estabelecidas;
3.9.2 Caso seja detectado defeitos ou falhas sistematicas em determinados materiais entregues pela
CONTRATADA ou ainda em testes realizados seja considerado em desacordo com as especificacoes tecnicas
requeridas, a CONTRATANTE
pode exigir a substituicao, total ou parcial, dos referidos materiais;
3.9.3 Todas as despesas que ocorrerem no perlodo de garantia, tais coma conserto, substituicao de pecas,
transporte, rnao de obra e manutencao dos materials, no caso de apresentar imperfeicaofoes), correrao por con ta
da CONTRATADA, nao cabendo a CONTRATANTEquaisquer onus.
CL<\USULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 0 pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem
bancaria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente e data fixada de acordo com a
legislai;:ao para pagamento vigente no arnbito do Estado do Mato Grosso, ap6s a apresentacao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do CONTRATANTE;
4.2 A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nola Fiscal/Fatura, o nurnero do contrato, o nurnero e
nome do banco, aqencia e nurnero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria:
4.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serao devolvidas ao
fornecedor, para as necessarias correcces, com as informacoes que motivaram sua rejeicao, contando-se
o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao;
4.4 Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e
obriqacoes, nem irnplicara aceitacao definitiva do fornecimento;
4.5 0 Contratante nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermedio da operacao de "factoring";
4.6 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas serao de
responsabilidade da Contratada;
4.7 Para as operacoes de vendas destinadas a 6rgao Publico da Adrninistracao Federal, Estadual e
Municipal, deverao ser acobertadas por Nola Fiscal Eletr6nica, conforme Protocolo ICMS42/2009,
recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. lnformacoes atraves do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.
4.8 O pagamento sera efetuado ap6s a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Gerencia responsavel
e/ou pela fiscalizacao do Contrato (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados
de Regularidade Fiscal descritos nos Decretos Estaduais n°s 7217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos
prazos estabelecidos na lnstrucao Normativa n° 01/2007/SAGP/SEFAZ;
4.9 O pagamento sera efetuado a contratada ate o 30° (triqesirno) dia da apresentacao da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento;
4.1 O Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de liquldacao de
obriqacoes, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou inadimplencia contratual.
4.11 O pagamento sera realizado de acordo com a entrega dos produtos, mediante ernissao da respectiva
Nota Fiscal.
4.12 0 Contratante efetuara o pagamento via ordem bancaria, por intermedio do Banco do Brasil, para o
banco discriminado na nota fiscal;
4.13 No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizacao do valor devido, o indice Nacional
de Precos ao Consumidor - INPC/IBGE do periodo compreendido entre a data final do adimplemento e a
do efetivo pagamento.
4.14 Havendo acrescimo de quantitative, isto impora ajustamento no pagamento, pelos precos unitarios
constantes da proposta de precos, em face dos acrescirnos realizados.
4.15 Nao havera, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
4.16 Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, nao serao geradores
de direito a reajustamento de precos.
4.17 0 pagamento somente sera efetuado mediante a apresentacao dos seguintes documentos:
I) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede
ou domicilio do credor;
~
II) prova de regularidade junto a Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado
sede OU dornicllio do credor:
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Ill) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Certidao Negativa de Oebitos Trabalhistas
(CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso for solidario na obriqacao.
ClAUSULA QUINTA- DA DOTAf;AO ORf;AMENTARIA
5.1 Os recursos para pagamento dos produtos do referido objeto seratao) da(s) seguinte(s) dotacaotoes)
orcarnentarias:
Projeto Atividade
Natureza de Despesa
Fonte de Recurso
2007

MATERIAL DE CONSUMO

100

CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAf;OES DA CONTRATADA
6.1 O(s) produto(s) contratado(s) oeveratao) ser entregue(s) de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE;
6.2 0 fornecimento devera ser executado de forma a garantir os melhores resultados, cabendo a Contratada
otimizar a qestao de seus recursos humanos, com vistas a qualidade do fornecimento e a satisfacao do
Contratante;
6.3 Prestar o fornecimento dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, com a observancia as
recornendacoes aceitas pela boa tecnlca, normas e leqislacao:
6.4 Entregar o(s) produto(s) adjudicado(s), nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condicoes
estabelecidas neste Contrato e Edital, aderidos da Ata de Registro de Prec;;os;
6.5 Retirar a nota de empenho especifica em prazo nao superior a 02 (dois) dias uteis, contados da
convocacao oficial;
6.6 A contratada devera entregar o(s) produto(s) utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios pr6prios;
6.7 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos
materiais;
6.8 Os produtos deverao ser acondicionados adequadamente, devendo garantir protecao durante transporte
e estocagem, bem como constar identificacao do produto e demais informacoes exigidas na especiflcacao
e legislac;;aoem vigor;
6.9 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependencies dos 6rgaos/entidades
CONTRATANTE;
6.10 Nomear preposto para, durante o periodo de vigencia, representa-lo na execucao do contrato;
6.11 Prover todos os meios necessaries a execucao do contrato, inclusive considerados os casos de greve
ou paralisacao de qualquer natureza;
6.12 lndenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausencia ou ornissao de fiscalizacao
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a contratada adotar as medidas
preventivas, com fiel observancia as exigencias das autoridades competentes e as disposicoes legais
vigentes;
6.13 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no enderec;;o, conta
bancaria e outros julqaveis necessaries para recebimento de correspondencia:
5.14 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela acao
ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a
CONTRATANTE OU a terceiros;
6.15 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do fornecimento objeto deste contrato,
em conformidade com as normas e deterrninacoes em vigor;
6.16 E expressamente vedadas a contratada a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
dos 6rgaos/entidades CONTRATANTE, durante o perfodo de fornecimento;
6.17 Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que adentrarao o
6rgao para a entrega, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha:
6.18 Responsabilizar-se por todas as obriqacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributaries e as
demais previstas na leqislacao especifica, cuja inadirnplencia nao transfere responsabilidade a
Adrninistracao:
6.19 Aceitar os acrescirnos ou supressoes que se fizerem necessaries no fornecimento do produto, ate 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressoes acima desse limite ser
resultantes de acordo entre as partes;
6.20 A Contratada responsabitizar-se-a integralmente pelo fornecimento contratado, cumprindo as
disposicoes legais que interfiram em sua execucao:
6.21 Dispor-se a toda e qualquer fiscahzacao da Contratante, no tocante ao fornecimento dos materiais,
assim como ao cumprimento das obriqacoes previstas neste Contrato, conforme especificacoes constant~
no Terrno de Referenda;
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6.22 Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriqacoes assumidas, todas as
condicoes de habiutacao exigidas na licitacao:
6.23 Emitir, mensalmente, documento fiscal, discriminando os produtos entregues no periodo, de acordo
com o(s) lote(s) descritos neste contrato;
6.24 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
flscalizacao do Contratante em seu acompanhamento;
6.25 Reparar, corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente
contrato, em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais
empregados;
6.26 Substituir os produtos rejeitados, no prazo rnaxirno de 48 (quarenta e oito horas), contados a partir da
comunicacao formal do Fiscal do contrato;
6.27 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco registrado, nao
podera ser alegado como motivo de forca maior para atraso, ma execucao ou mexecucao do objeto desta
LICITACAO e nao a exirnira da penalidade a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais
condicoes estabelecidas;
6.28 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas rectarnacoes se obrigam a
atender prontamente. bem como dar ciencia a Contratante, imediatamente, por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execucao do objeto;
6.29 Nao veicular publicidade ou qualquer outra inforrnacao acerca das atividades contratadas, sem a previa
autorizacao da Contratante;
6.30 Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na tnstrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 201O;
6.31 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
onus decorrentes. Tai fiscalizacao dar-se-a independentemente da que sera exercida pela CONTRATANTE;
6.32 A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto.
implicando a possibilidade de rescisao por iniciativa da Adrninistracao Publics.
6.33 Demais obriqacoes e responsabilidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteracoes, na Lei n°.
10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alteracoes.
CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGA~OES DO CONTRATANTE
7.1 Designar, servidor gestor do contrato, ao qua! cabera a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execucao do contrato, conforme legisla9ao vigente.
7.2 Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessaries a perfeita execucao do objeto deste
contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas
dependencias, desde que observadas as normas de sequranca.
7.3 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais inforrnacoes que
achar pertinentes para o born cumprimento do objeto.
7.4 Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega.
7.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obriqacoes assumidas pela
Contratada.
7.6 Notificar a CONTRATADA ea SEGES de qualquer alteracao ou irregularidade encontrada na execucao
do contrato.
7.7 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condicoes estabelecidas neste contrato e em edital.
7.8 Aderir ao registro de precos e determinar a execucao do objeto quando houver garantia real da
disponibilidade financeira para a quitacao de seus debitos frente a Contratada, sob pena de ilegalidade dos
atos.
7.9 Os produtos/equipamentos poderao ser recusados e devolvidos pela Contratante nas seguintes
hip6teses:
a) Apresentem vicio de qualidade ou impropriedade para o uso;
b) Nota fiscal com especiflcacao e quantidade em desacordo com o Edital;
c) Entregues em desacordo com as especificacoes dos requisitos obrigat6rios no Edital;
8.10 Fiscalizar a execucao do objeto do contrato.
CLAUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
8.1 Os produtos serao recebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: o recebimento provis6rio dar-se-a por servidor indicado pelo 6rgao/entidade contratante,
no ato da entrega do(s) produto(s) e, encontrando irregularidade, fixara prazo para correcao, ou, se
aprovado, ernitira recibo;
b) definitivamente: ap6s recebimento provisorio, sera verificada a integridade do(s) produto(s), incluindo
qualidade e quantidade, e sendo aprovados, sera efetivado o recebimento definitivo, com aposicao de
assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Dante) ou na Nota Fiscal.
8.1.1 0 bem podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificac ~l..,...
constantes neste contrato e na proposta da contratada, devendo ser substituldos no prazo
de 4
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(quarenta e oito horas), a contar da notificacao do fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.
8.2 Na hip6tese de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do contrato do CONTRATANTE
reduzira a termo os fatos ocorridos e encarninhara a autoridade superior, para procedimentos inerentes a
aplicacao de penalidades.
8.3 0 aceite/aprovacao do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificacoes estabelecidas, verificadas,
posteriormente,
garantindo-se
ao 6rgao/entidade
CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.0 8.078/90.
Cl.AUS ULA NONA- DA ALTERA<;AO DO CONTRATO
9.1 0 contrato podera ser alterado nas hip6teses do art. 65 da Lei n. 8.666/1993.
9.2 Durante a vigencia do contrato a contratada podera solicitar a revisao dos precos para manter a equacao
econ6mico-financeira obtida na licitacao, mediante a cornprovacao dos fatos previstos no art. 65, inciso II,
alinea 'd', da Lein. 8.666/1993, inclusive com dernonstracao em planilhas de custos.
9.3 Conforme o art. 3° da Lein. 10.192/2001, podera ser concedido o reajuste do preco, a requerimento da
CONTRATADA e depois de transcorrido um ano da data limite para apresentacao da proposta atualizada
no certame licitat6rio, de acordo com o indice de correcao monetaria geral ou setorial aplicavel, neste caso
o INPC-IBGE.
9.4 Os pedidos de reequilibrio econ6mico-financeiro ou reajuste dos precos de contratos baseados em Atas
de Registro de Prec;:os deverao, sob pena de invalidade dos atos, sofrer analise contabil (se for o caso) e
juridica pelo CONTRATANTE, da viabilidade do feito.
9.5 Deferido o pedido, o reequilibrio econ6mico-financeiro sera registrado por aditamento ao contrato, e o
reajuste mediante apostilamento.
Cl..AUSULA DECIMA - DAS SAN<;OES
10.1 A Contratada inadimplente total ou parcialmente estara sujeita a apticacao das sancoes previstas nos
arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber:
10.1.1 Advertencia, nas hip6teses de execucao irregular de que nao resulte prejuizo para o fornecimento;
10.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decirnos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado
na providencia necessaria e 1% (um por cento) por dia ap6s o 30° dia de atraso acumulada com as multas
cominat6rias abaixo:
10.1.2.1 Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas medias, assim entendidas
aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua remcidencia, esse percentual sera de 10% (dez
por cento);
10.1.2.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de inexecucao total, com ou
sem prejufzo para o ente publico contratante;
10.1.3 Suspensao ternporarla do direito de participar em licitacao ou impedimento de contratar com a
entidade licitante e descredenciamento no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, entre outros comportamentos e em especial quando:
10.1.3.1 Ensejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto;
10.1.3.2 Nao mantiver a proposta;
10.1.3.3 Falhar gravemente na execucao do contrato;
10.1.3.4 Na reiteracao excessiva de mesmo com portamento ja punido ou ornissao de providencias para
reparacao de erros;
10.1.3.5 Deixar de entregar ou apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame;
10.1.3.6 Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.3. 7 Cometer fraude fiscal;
10.1.3.8 Fizer declaracao falsa;
10.1.3.9 Fraudar na execucao do contrato.
10.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninlstracao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade.
10.2 A multa eventualmente imposta a contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus ou deduzidos da garantia, acrescida de juros morat6rios de 1 % (um por cento) ao mes;
10.3 Caso a contratada nao ten ha nenhum valor a receber do 6rgao/entidade contratante, ou os valores do
pagamento e da garantia forem insuficientes, ser-lhe-a concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento de sua intirnacao, para efetuar o pagamento da multa;
10.4 Esgotados os meios administrativos para cobranca, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados
serao encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrita na divida ativa do Estado, podendo, ainda
o 6RGAO/ENTIDADE proceder a cobranca judicial da multa;
10.5 As multas previstas nesta secao nao eximem a Contratada da reparacao dos eventuais danos, perd
OU prejuizos que seu ato punivei venha causas ao 6RGAOIENTIDADE.
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10.6 Aolicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assequrara o contradit6rio ea ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei Estadual n° 7.692, de 2002.
10.7 A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Adrninistracao, observado o principio
da proporcionalidade.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO
11.1 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666/93, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sancoes aplicaveis.
11.2 Tai rescisao podera ocorrer a qualquer tempo mediante cornunicacao oficial de no minimo 30 (trinta)
dias de antecedencia a outra parte.
11.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a contratada o direito
a previa e ampla defesa.
11.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.
Cl.AUS ULA DECIMA SEGUNDA - DO DIREITO DE PETICAO
12.1 No tocante a recursos, representacoes e pedidos de reconsideracao, devera ser observado o disposto
no Art. 109 da Lei n° 8.666/93.
Cl.AUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO
13.1 A flscalizacao sera exercida por servidor designado pelo Contratante, ao qual cornpetira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execucao do presente contrato, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93.
14.2 Nao obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucao do contrato, a
contratante, reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizacao sobre o fornecimento, podendo para isso:
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de empregado do contratado que estiver
sem uniforme ou cracha, que ernbaracar ou dificultar a sua fiscalizacao ou cuja perrnanencia na area, a seu
exclusivo criterio, julgar inconveniente;
b) Supervisionar as entregas realizadas pela Contratada, observando as normas tecnicas e legais aplicaveis
aos produtos, emitindo mensalmente relat6rio analitico, que deve ser anexado a Nota Fiscal.
13.3 A flscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfelcoes tecnlcas, vicios
redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica
co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme preceitua art. 70 da Lei
n. 8.666/93.
13.4 Sera de responsabilidade do Fiscal do Contrato da MT PAR, a salva guarda de documentos relacionado
a liberacao e fornecimento objeto do contrato.
Cl.AUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°
8666/93, na Lei 10.520/2002 e demais normas estaduais de licitacoes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor
- e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUS ULA DECIMA QUINTA- DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO
15.1 Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se cornprometer a dar a
quern quer que seja, ou aceitar ou se comprorneter a aceitar de quern quer que seja, tanto por conta pr6pria
quanto por intermedio de outrern, qualquer pagarnento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer especie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
Cl.AUSULA DECIMA SEXTA- DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 Este Contrato devera ser executado fielrnente pelas partes de acordo corn as clausulas avencadas e
as normas previstas na Lei n• 8.666/1993, respondendo elas pelas consequencias de sua inexecucao total
ou parcial.
16.2 0 Contratante podera revogar este Contrato, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulalo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundarnentado.
16.3 A declaracao de nulidade deste Contrato opera retroativarnente, irnpedindo efeitos juridicos que nel
ordinariarnente, devera produzir, alern de desconstituir os que porventura i• tenha pmduzJ-:
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16.4 A declaracao de nulidade nao exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo
que esta houver executado, e por outros prejuizos regularmente comprovados contanto que nao lhe seja
irnputavel, promovendo a responsabilidade de quern lhe deu causa.
16.5 lncurnbira ao Contratante, providenciar a publicacao do extrato deste contrato, em conformidade com
o disposto no art. 61, Paraqrafo Onico, da Lei n° 8.666/1993.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1 Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou quest6es decorrentes da execucao deste contrato.
E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presenca das
testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.
Cuiaba - MT, 1 Ode abril de 2017.

·/~
presentante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

2)
NOME:
RG:

_

CPF:
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uarta-Feira , 3 de Maio de 2017
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
AVISO DE SUSPENSAO
Pregao Eletronico n. 018/2017/SESIMT
Processo n. 43781/2016
A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado de Saude, nomeada pela
Portaria n. 232/2016/GBSES, publicada no Diario Oficial do Estado do dia
21/10/2016, designada para atuar nos autos do processo licitat6rio em
epigrafe, comunica a SUSPENSAO do certame. que tern por objeto a
"Aquisic;ao de equipamentos para atender a demanda do Complexo
CIAPS Adauto Botelho/SES/MT" cuja sessao estava marcada para o dia
04 de maio de 2017, conforme sollcltacao da unidade demandante a fim de
analisar irnpuqnacoesao edital.
lnforma, tambern, que nova data da sessao sera comunicada posteriormente
mediante aviso de nova data.
Cuiaba-MT, 03 de maio de 2017.
IDEUZETE MARIA DA SILVA
Pregoeira Oficial

N° 27012
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA<;AON° 006/2017 • UNEMAT
A Cornissao Permanente de Licitacao - CPL, instituida pela Portaria n°.
392/2017 - UNEMAT, em nome da Universidadedo Estado de Mato Grosso,
torna Pubtico, para conhecimento dos interessados, a lnexigibilidade de
Licitai;ao para a Contratac;ao de empresa especializada na prestacac
de servic;os de noterla especlallzacao para realizar treinamento
e capacltacao de Profissionais Tecnicos da Educac;ao Superior
da Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT, por meio
de inscric;ao em curso, direta e sxcluslva com a empresa CROMUS
CAPACITAl;AO E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o n• 24.963.600/0001-13, mediante o pagamento da importancia
de RS 1.994,00 (hum mil novecentos e noventa e quatro reais), com
fundamento no Artigo 25, inciso II c/c Artigo 13, lnciso VI, da Lei n° 8.666/93.
Processo 197196/2017.
Caceres-MT, 03 de maio de 2017.
Samuel Longo
Presidente da Comissao Permanente de tlcttacao
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
RATIFICA<;Ao DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA<;Ao N° 006/2017 UNEMAT
Considerando estarem presentes todos os pressupostos autorizativos da
leqislacao que regula a malaria, RATIFICO para efeitos do artigo 26 da Lei
n° 8.666/93 e suas alteracces, a lnexigibilidade de Licitacao n° 006/2017 •
UNEMAT, e AUTORIZO a contratacao, nas condtcoes seguintes:
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATADA: CROMUS CAPACITAl;AO E COMERCIO VAREJISTA
LTDA ME, CNPJ/MF sob on° 24.963.600/0001-13.
OBJETO: contratacao de empresa especializada na prestacao de
servic;os de notorla especializac;ao para realizar treinamento e
capacltacao de Profissionais Tecnicos da Educac;ao Superior da
Unlversidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT, por meio de
tnscrlcao em curso.
VALOR: RS 1.994,00 (hum mil novecentos e noventa e quatro reals).
BASE LEGAL: Artiga 25, inciso II c/c Artigo 13, lnciso VI da Lei n• 8.666/93
e suas alteracoes. E, para a sficacla dos atos, DETERMINO que a presente
ratiflcacaoe autorizacao sejam publicas no Diario Oficial do Estado de Mato
Grosso, conforme preve o art. 26, caput, da Lei n. 8.666/93. Processo n°
197196/2017.
Caceres/MT; 03 de maio de 2017.
Prof'. Dr'. Ana Maria Di Renzo
Reitora da Universidadedo Estado de Mato Grosso
r.nvFRNO DO E T ADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gcstilo • lmpreosa Oficial

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DEPARTAMENTOESTADUAL DE TAANSITO
AVISO DE REABERTURA PREGAO ELETRONICO N°. 04/2017/
DETRAN-MT
O DETRAN-MT, por meio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria n•
263/2016/GP/DETRAN/MT de 01 de julho de 2016, publicada no Diario
Oficial do Estado de Mato Grosso em 07 de julho de 2016, torna publico
para conhecimento dos interessados a reabertura dos lotes 01 e 03,
do Pregao Eletronico n° 04/2017/DETRAN-MT, para conclusao dos
procedimentos, ap6s recebimento dos documentos de habllltacao da
empresa classificada.
OBJETO: Aquisir;:ao de material de consumo de lntormatica para atender a
demanda da Coordenadoria de Tecnologia da lnforrnacao do DETRAN/MT.
DATA REABERTURA: 05/05/2017 AS 13h00min (horario local).
INFORMACOES: (0**65)3615-4757/4791 ou no enderec;oAv. Paiaguas. n°
1000, Res. Paiaquas, Cuiaba-Ml, ou via e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.
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Culaba-M'l, 03 de maio de 2017.
THAMIA KAROLINE MOREIRA DA SILVA
Pregoeira
DETRAN/MT
(Original Assinado)

MT PARTICIPACOES E PROJETOS S.A.
TERMO DE ADJUDICA<;Ao E HOMOLOGA<;Ao

Tendo em vista a analise proferida pela cornissao de selecao designada
pela Portaria no 023/2017/MT PAR, referente ao chamamento pubtico n°
001/2017/MT PAR que visa selecionar orqanlzacoes da sociedade civil,
doravante denominada OSC, em regime de rnutua cooperacao, atraves
da celebracao de Termo de Colaboracao para capecitacao, treinamento e
Estruturac;ao de Unidade de Parcerias Sociais, decide:
1. ADJUDICAR o objeto do chamamento publlco n° 001/2017/MT PAR
em favor do lnstituto Tellus, CNPJ 12.321.608/0001-05, por atender aos
requisitos constantes no referido edital e apresentar proposta vantajosa
para a Administracao Pubfica:
2. HOMOLOGAR, nesta data, o procedimento de chamamento pubtico
n° 001/2017/MT PAR em regime de mutua cooperacao, atraves da
celebracao de Termo de Colaboracao, considerando classificado e
habilitado o lnstituto Tellus, CNPJ 12.321.608/0001-05, por atender aos
requisitos constantes no referido edital e apresentar proposta vantajosa
para a Admlrustracao Publica.
Cuiaba - MT, 17 de abril de 2017.
Maria Stella Lopes Okajima Conselvan
DIRETORA-PRESIDENTE
(Original Assinado)
EXTRATO DO CONTRATO N° 004/2017/MT PAR
CONTRATANTE: MT PARCERIAS S/A - MT PAR,
CONTRATADA: GASOLINI COMERCIO E SERVl<;OS - EIRELI.
OBJETO: contratacao de empresa especializada em fornecimento de
agua mineral, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em
atendimento a demanda dos 6rgaos/entidades do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso.
DA FUNDAMENTAl;AO LEGAL: Art. 15, da Lei 8.666/93 e o Decreto
Estadual n" 7.217/2006 em seu art. 86.
VALOR TOTAL: R$ 1.504,29 (Um mil, quinhentos e quatro reais e vinte e
nove centavos)
VIGENCIA: 12 meses.
DOTA!;AO ORCAMENTARIA: Unidade Orcarnentaria: 20501; Fonte:100;
Proj./Atividade: 2007; Elemento de Despesa: 3.3.90.30
DATA: 10 de abril de 2017.
FISCAL DO CONTRATO: Edna Aleixes Mello Paes de Barros
ASSINAM: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan - Diretora Presidente da
MT PAR e Clair Ugolini - Responsavel Legal.

