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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. 0 objeto do presente instrumento refere-se a contratacao de empresa 
especializada na prestacao de services continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustiveis (Gasolina comum; Diesel comum e 
810; e Etanol comum), em rede de postos credenciados, com tmptantacac e 
operacao de sistema informatizado e integrado, acessivel via WEB, e 
tecnologia de pagamento por meio de cartao micro processado (com chip ou 
maqnetico), vlsando ao abastecimento de veiculos, motores estaclonarlos e 
embarcacoes oficiais dos 6rgaos/entidades do Poder Executivo do Estado de 
Mato Grosso, que deriva da adesao a Ata de Registro de Precos n° ~- 
/2016/SEGES, decorrente do Pregiio EletrOnico N° 030/2015/SEGES, ~ 
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CONTRATANTE: A MT PARCERIAS S.A - MT PAR, pessoa juridica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 17.816.442.0001/03, com sede na Avenida Historiador 
Rubens de Mendonca, n° 2.368, sala 304, Bairro Bosque da Saude, Cuiaba-Mf, neste 
ato representado pela sua Diretora Presidente, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA 
CONSELVAN, brasileira, portadora da carteira de identidade 10215611, inscrita no 
CPF sob o n? 782.472.761-00, residente e domiciliada na Avenida Republics do 
Libano n° 2.205, casa 19, Senhor dos Passos, CEP 78.048-135, Cuiaba/M'I, com 
competencia estabelecida no art. 1°7, inciso VII, do Estatuto Social da MT Parcerias 
S.A. 
CONTRATADO: TICKET SOLU<;OES HDFGT S.A, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, com sede na Alameda Tocantins, n° 125, salas 20 a 
23, Bairro Alphaville, CEP 06.455-020, Barueri, inscrita no CNPJ 03.506.307/0001-57, 
neste ato representada pelo Diretor Presidente GUSTAVO ZANARDI CHICARINO, 
portador da carteira de identidade n° 19.756.012 SSP/SP, inscrito no CPF n° 
133.696.028-06, pelo Diretor Financeiro SANDRO RICARDO GEJAO MARIN, 
portador da carteira de identidade n° 19.543.950 SSP/SP, inscrito no CPF n° 
090.548.948-90, e pelo procurador legalmente nomeado JEFERSON THOMAS, 
portador da carteira de identidade n° 1.047.554.553 SSP/RS, inscrito no CPF n° 
656.045.470-34 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 Lein° 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: 

CONTRATO DE PRESTA~AO DE SERVl~OS 
CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E 
CONTROLE DE FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEIS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A MT PARCERIAS S.A. E A 
EMPRESA TICKET SOLU~OES HDFGT S.A. 

CONTRATO N° 012/2017 
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CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento sera realizado de acordo com a entrega dos services, media 
emissao da respectiva Neta Fiscal, devidamente atestada pela Gerencia responsave 

CLAUSULA TERCEIRA- DA EXECUCAO DO 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 
represent ante da Adrninistracao especialmente designado, nos termos do Art. 67 
da Lei 8.666/93; 
3.3. O Contratado devera manter preposto, aceito pela Admlnistracao, no local da 
obra ou service, para representa-lo na execucao do contrato; 
3.4. O Contratado e responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole na execucao do contrato, nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento 
pelo 6rgao interessado; 
3.5. O Contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais 
e comerciais resultantes da execucao do contrato. 

ITEM DESCRICAO UNID QTDE VALOR SUBTOTAL VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Gasolina comum tipo "C", de 
incolor a amarelada, limpida R$ 

01 e isenta de impurezas, com LTS 6934 R$ 3,32 23.020,88 R$ 
teer de alcool etflico anidro 22.951,82 
combustfvel, conforme 
leqislacao em vigor. 
Taxa de adrninistracao para 
qerenciamento e controle de 

02 combustfveis, conforme MN - - - - 
condicoes constantes na 
TR. Menor taxa de 
administracao. 

TOTAL R$ 22.951,82 (Vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e 
dois centavos) . 

CLAUS ULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO 
2.1. Os precos do objeto contratado sac os obtidos no certame licitat6rio n° 
332416/2017, abaixo indicados, nas quais estao inclufdas todas as despesas 
necessarias a sua execucao (tributes, seguros, encargos sociais, etc.). 
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conformidade com o projeto/plano/termo apresentado e demais anexos, independente 
de transcricao. 
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pela fiscalizacao dos services e acompanhada dos Certificados de Regularidade 
Fiscal; 
4.2. A Contratada devera indicar no corpo da nota fiscal/fatura, o nurnero e nome do 
banco, aqencia e numero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem 
bancaria: 
4.3. Nenhum pagamento devera ser efetuado a empresa contratada, enquanto 
pendente de liquidacao qualquer obriqacao. Esse fato nao sera gerador de direito a 
reajustamento de precos ou a atualizacao monetaria: 
4.4. Constatando-se qualquer incorrecao na nota fiscal, bem como, qualquer outra 
circunstancia que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item acima 
fluira a partir da respectiva data de reqularizacao: 
4.5. 0 pagamento efetuado ao contratado nao isentara de suas responsabilidades 
vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e 
garantia; 
4.6. Havendo acrescimos dos quantitativos, isto impora ajustamento no pagamento, 
pelos precos unitarios constantes da proposta de precos, em face dos acrescirnos 
realizados; 
4.7. 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; 
4.8. 0 valor devido devera ser acrescido de juros morat6rios de 0,5% (zero virgula 
cinco por cento) ao mes, apurados desde a data prevista para o pagamento ate a 
data de sua efetiva realizacao: ' 
4.9. Nao havers, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado; 
4.10. Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela 
CONTRATADA, nae serao geradores de direito a reajustamento de precos: 
4.11. Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de 
liquidacac de obriqacoes, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou 
inadirnplencia contratual; 
4.12. O pagamento somente sera efetuado mediante a apresentacao os seguintes 
documentos: 
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda da sede ou domicilio do credor; 
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Certidao Negativa de 
Oebitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia par Tempo de Service (FGTS), 
quando o Peder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidario na obriqacao: 
4.13. Para efeito de faturamento, deverao ser realizados os seguintes procedimentos: 
4.13.1. A contratada devera apurar o preco do combustive! praticado na bomba 
no momento do abastecimento e a quantidade total de titres utilizado desse 
combustive! para abastecimento; 
4.13.2. Aplicar o desconto concedido na proposta sobre o preco do combustivel 
praticado no momento de cada abastecimento; 
4.13.3. Apurado o valor liquido ap6s a concessao do desconto, devera ser aplic 
o acrescirno do percentual indicado na taxa de admmistracao do gerenciament 
controle de fornecimento de combustfveis; 

,· 
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CLAUS ULA QUINT A - DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA 
5.1. Os recurses para pagamento dos services do referido objeto sera das seguint 
dotacaotoes) orcamentarias: 

l'i\R( l:1{11\'-. ()l I.I Ri\N'>~OR li\\l 
4.13.4. A soma entre o valor Hquido, ap6s a concessao do desconto, e o valor da 
taxa de aornirustracao resultara no montante a ser faturado; 
4.14 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada; 
4.15. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o 
detalhamento dos services executados; 
4.15.1. 0 "atesto" fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os services efetivamente prestados; 
4.16. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos 
documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a 
liquidacao da despesa, o pagamento flcara pendente ate que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras; nesta hip6tese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-a ap6s a cornprovacao da reqularizacao da situacao, nao acarretando 
qualquer onus para a Contratante; 
4.17. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on-line aos sitios 
oficiais, para verificar a rnanutencao das condicoes de habllitacao da Contratada, 
devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 
pagamento; 
4.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na 
leqislacao apllcavel, nos termos da lnstrucao Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 
2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
4.19. Quanta ao Impasto. sobre Services de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislac;ao municipal 
aplicavel; 
4.20. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, 
mediante dep6sito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancarlo 
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislac;ao vigente; 
4.21.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancaria para pagamento; 
4.22. O CONTRATANTE nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio 
de cobranca em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
interrnedio da operacao de "factoring"; 
4.23. As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras 
pracas serao de responsabilidade da CONTRATADA; 
4.24. A Contratante nao se responsablhzara por qualquer despesa que venha a 
ser efetuada pela Contratada, que porventura nae tenha sido acordada no contrato; 

.: 
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CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
8.1. Os services contratados deverao ser prestados de acordo com a necessidade a 
CONTRA TANTE; 

CLAUSULA SETIMA- DA GARANTIA CONTRATUAL 
7 .1. A CONTRA TADA devera apresentar a Adrninistracao da CONTRA TANTE, no 
prazo maxi mo de 10 (dez) dias uteis, contado da data assinatura do contrato, 
comprovante de prestacao de garantia de 2% (dois por cento) sabre o valor anual do 
contrato, mediante a opcao por uma das seguintes modalidades: 
7.1.1. Caucao em dinheiro ou tftulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de 
cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores 
econ6micos, definido pelo Ministerio da Fazenda, conforme orientacao tecnica n. 
040/2010/AGE; 
7.1.1.1. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada no Banco 
do Brasil, em conta especifica, com correcao rnonetaria, em favor do 6rgao/unidade 
CONTRA TANTE; 
7.1.2. Seguro-garantia, modalidade "Sequro-qarantia do Construtor, do Fornecedor e 
do Prestador de Service": ou 
7.1.3. Fianca bancaria, observado o modelo do Anexo VII do Edital; 
7.2. A inobservancia do prazo ·fixado para apresentacao da garantia acarretara a 
aplicacao de multa de 0,2% (dois decimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, ate o maximo de 5% (cinco por cento); 
7.3. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover 
a retencao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, ate o limite de 5% (cinco por 
cento) do valor anual do contrato, a tftulo de garantia; 
7.3.1. A retencao efetuada com base no item 7.3 desta clausula nao gera direito a 
nenhum tipo de cornpensacao financeira a CONTRATADA; 
7 .3.2. A CONTRA TADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada com 
base no item 7.3 desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucao 
em dinheiro ou tltulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 
6.1. Este instrumento viqorara a partir de sua publicacao do seu extrato no Diario 
Oficial pelo prazo de 12 (doze) meses, prorroqavel na forma do art. 57, II da Lei n° 
8.666/93. 
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PROJETO NATUREZA DA DESPESA FONTE DE 

ATIVIDADE REC URSO 
Prestacao de servio continuado de 

2006 agenciamento e controle de fornecimento de 100 
combustiveis 
Prestacao de servio continuado de 

2049 agenciamento e controle de fornecimento de 100 
combustiveis 
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8.2. A contratado devera executar os services utilizando-se dos materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios pr6prios; 
8.3.Retirar a nota de empenho especifica em prazo nao superior a 02 (dois) dias uteis, 
contados da convocacao oficial; 
8.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
reclarnacoes se obriga a atender prontamente, bem como dar ciencia a SEGES, 
imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execucao do contrato; · 
8.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao pela CONTRATANTE, no tocante ao 
fornecimento do service, assim como ao cumprimento das obriqacoes previstas no 
edital; 
8.6. Aceitar os acrescirnos e supress6es que se fizerem necessarias, ate 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supress6es acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
8.7. Prover todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade da 
execucao do service, inclusive considerados os cases de greve ou paralizacao de 
qualquer natureza; 
8.8. lndenizar terceiros e/ou a Entidade, 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; 
8.9. Cc:imunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no 
endereco, conta bancaria e outros julqaveis necessaries para recebimento de 
correspondencia; 
8.10. 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; 
8.11. Ut\lizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos services a 
serem executados, e'm conformidade com as normas e determinacoes em vigor; 
8.12. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados 
que adentrarao o 6rgao para a execucao do service, os quais devem estar 
devidamente identificados por meio de cracha; 
8.13. Responsabilizar-se por todas as obriqacoes trabalhistas, sociais, 
prevtdencianas, tributaries e as demais previstas na legisla9ao especifica, cuja 
inadirnplencia nae transfere responsabilidade a Adrninistracao; 
8.14. A CONTRA TADA devera manter, durante toda a execucao do contrato, em 
compatibilidade com as obriqacoes por ela assumidas, todas as condicoes de 
habilitacao exigidas na licitacao: 
8.15. A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, bem como durante a 
vigencia deste, sera informada ·pela CONTRATANTE, com razoavel antecedencia, 
da localizacao exata das Bases de Operacoes. Eventuais alteracoes nos enderecos 
tarnbern serao antecipadamente informadas, a fim de que a CONTRA TADA possa 
tomar as medidas cabiveis quanto ao cumprimento satisfat6rio do contrato; 
8.16. Conforme definicao da entidade contratante podera ser solicitada instataca o 
disponibilizacao dos equipamentos e/ou softwares de gerenciamento da frota 
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sistema da proponente, em todas as suas Unidades vinculadas permitindo a cada 
uma delas, e de forma. independente, a definicao de limites de gastos dos 
respectivos cart6es, de acordo com as definicoes estabelecidas pelo GESTOR DO 
SISTEMA, e emissao de relat6rios; 
8.17. Os services de abastecimento deverao prever a utilizacao de software, cart6es 
micro processados (com chip au maqneticos) e equipamentos necessaries para 
autorizacao e realizacao de abastecimentos de combustiveis em rede de pastas 
credenciada pela Contratada, para as Veiculos Oficiais da frota do 6rgao/entidade 
Contratante; 

I 

8.18. Executar as services conforme especificac;:6es deste Contrato, Edital e Termo 
de Referencia e de sua proposta, com as recurses necessaries ao perfeito 
cumprimento das clausulas contratuais; 
8.19. Reparar, corrigir, remover, reconstruir au substituir, as suas expensas, no total 
au em parte, no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas, as services efetuados 
em que Se verificarem vicios, defeitos OU incorrecoes resultantes da execucao OU dos 
materiais empregados, a criteria da Adrninlstracao: 
8.20. Arcar com a responsabilidade civil par todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela acao au ornissao de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos au representantes, dolosa au culposamente, a Adrninistracao au a 
terceiros. 
8.21. Responsabilizar-se par todas as obriqacoes trabalhistas, sociais, 
orevidencranas. tributarias e as demais previstas na legislac;:ao especifica, cuja 
inadimplencia nao transfere responsabilidade a Adrnlnistracao: 
8.22. Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestacao dos services: 
8.23. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condicao de aprendiz para as maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso au 
insalubre 
8.24. Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as 
obrigac;:6es assumidas, todas as condicoes de habuitacao e qualificacao exigidas na 
licitacao; 
8.25. Nao transferir a terceiros, par qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigac;:6es assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta 
obrigada; 
8.25.1. Considerando a natureza da contratacao, as abastecimentos serao realizados 
na rede credenciada; 
8.26. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionarnento do~ 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanta aos custos vartaveis decorrentes de 
fatores futures e incertos, devendo cornplementa-ta caso o previsto inicialmente 
em sua proposta nao seja satisfat6rio para o atendimento ao objeto da ucttacao, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incises do § 1 ° ~o art. 57 da 
Lei n° 8.666, de 1993; 
8.27. A Contratada prestara as services objeto deste contrato em carater continua, 
de acordo com as especificacoes e normas requeridas, utilizando recur 
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tecnol6gicos apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura e equipe tecnica 
exigidas; · 
8.28. Im plantar o sisterna objeto da contratacao no prazo rnaximo de 1 O (dez) dias 
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, incluindo nesse prazo a ernissao 
dos cart6es micro processados (com chip ou maqnetico) para cada veiculo informado 
pela Contratante e, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, o fornecimento 
de senha para cada condutor, cujas transacoes de abastecimento do mesmo estarao 
vinculadas a sua matricula no 6rgao, para possibilitar os abastecimentos nos pestos 
credenciados; 
8.29. A Contratada devera fornecer manual explicative em lingua portuguesa, para 
utilizacao dos sistemas de atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis 
e confiquracoes de menus de acesso e consolidacao de dados, na quantidade a 
ser definida pelo GESTOR DO SISTEMA, conforme a necessidade da entidade 
Contratante; 
8.30. Disponibilizar ao 6rgao/entidade Contratante lntormacoes de QUALIDADE 
sobre o consume da frota, organizados por mes, tipo de combustive!, 6rgao, tipo de 
veiculo, marca, modelo, placa, dentre outros campos, estipulados pela Contratante, 
e na forma de acesso, periodicidade e padrao definidos pela Contratante, para realizar 
a alirnentacao continua dos sistemas de Business Intelligence da Contratante; 
8.31.Notificar antecipadamente a Contratante sobre quaisquer rnudancas no Sistema 
que porventura possam afetar as in_formac;5es importadas para os sistemas de 
Business Intelligence da Contratante; 
8.32. Responder com eficiencia e tempestividade as requisicoes de tntormacoes e 
dados da Contratante que tern como objetivo atualizar e corrigir os desvios aos 
padr6es de irnportacao de intormacoes previamente estabelecidos, para o sistema 
de Business Intelligence da Contratante; 

· 8.32.1. Arcar com todas as despesas resultantes da implantacao do sistema de 
gerenciamento eletronico, instalacoee, rnanutencao e outras decorrentes; 
8.33. Fornecer suporte tecnico para o sistema; 
8.33.1. E obriqacao da CONTRATADA manter 9 sistema disponivel durante 
99,5% do tempo no mes contratual. Entende-se como mterrupcao do service a 
ocorrencia de defeito no sistema da CONTRA TADA que impossibilite a realizacao 
dos services: 
8.33.2. Em caso de indisponibilidade de service, o Suporte Tecnico sera prestado 
via e-mail, telefone ou presencial, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
8.33.3. O tempo de recuperacao que a CONTRATAOA tern para restabelecer o 
sistema dependera da complexidade da ocorrencia de defeito definido conjuntamente 
pelo CONTRATANTE e CONTRA TADA: 
a) Complexidade baixa tera 2 horas para recuperacao: 
b) Complexidade media tera 4 horas para rscuperacao: 
c) Complexidade alta tera 6 horas para recuperacao, sendo este ultimo o tempo 
maximo de indisponibilidade do sistema. 
8.33.3.1. Excluem-se da garantia: 
a) lnterrupcoes agendadas com ao menos 2 (dois) dias de antecedencia P r 
manutencoes tecnicas e /ou operacionais de ernerqencia; 



V. \\ W.M I i'AR. 11 c.ov LlR 

+55 65 3645-3900AV. Hl TORIADOR RUBENSDE MENDON<;::A, 2368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BOSO E DA AUDE- JAB.A. -MT 

I' \Rl'I RIM, QI JI rn \N~I ORM \i\,f 

b) Falhas de cornunicacao de acesso de responsabilidade dos fornecedores de 
conectividade; 
c) Erros ou falhas de responsabilidade do cliente ou de empresas nae ligadas a 
CONTRA TADA; 
d) . Problemas provenientes de ma operacao ou nae cumprimento de normas 
estabelecidas pela CONTRATADA, bem como nae observacao a padroes de 
seguranc;a e operacao; 
8.34. Oferecer ao Fiscal de Contrato pleno acesso para consulta as intormacces do 
sistema, inclusive para a extracao, a qualquer tempo, de relat6rios referentes ao 
fornecimento dos produtos; 
8.35. Garantir a veracidade dos dados apresentados em relat6rios; 
8.36. 0 prazo para reposicao dos cartoes, no caso de desgaste natural ou na 
ernissao de 28 via, em caso de perda, roubo ou extravio, nae sera superior a 05 
(cinco) dias uteis; 
8.37. Zelar para que todo combustive! faturado tenha sido realmente abastecido nos 
veiculos indicados e cadastrados na frota do Contratante; 
8.38. Garantir a qualidade dos combustiveis fornecidos pelos pestos de revenda, 
ficando ao seu encargo o controle e a fiscalizacao, seguindo as normas da ANP; 
8.38.1 A contratada devera acompanhar o cumprimento das seguintes obriqacoes 
impostas aos Pestos de combustiveis credenciados: 
a). Manter, nas dependencias do Posto Revendedor, o Boletim de Conformidade, 
expedido pelo Distribuidor do qual adquiriu o combustive!, referente ao recebimento 
dos ultirnos 6 (seis) meses (Art. 4° da Resolucao ANP n.? 9, de 07/03/2007); 
b). Realizar analise dos combustiveis objetos do contrato sempre que solicitada 
pela Admlnlstracao, para isso, a CONTRATADA devera manter disponiveis os 
materiais necessaries a realizacao das analises (Resolucao ANP n° 9, de 07/03/2007, 
artigo 8°); 
b.1) Os procedimentos detalhados para a realizacao dos testes de qualidade dos 
combustiveis sequirao a leqislacao especifica editada pela ANP; podendo ser 
consultado, acaso existente e atualizado, o anexo da Cartilha do Posto Revendedor 
de Combustiveis publicada portal aqencia; 
8.38.2. Uma vez constatada infracao as normas relativas a industria do petr61eo, ao 
abastecimento nacional de combustiveis, ao Sistema Nacional de Estoques de 
Combustiveis e ao Plano Anual de Estoques Estrateqicos de Combustiveis, a 
Contratada ira dirigir representacao a ANP, para efeito do exercicio do seu poder de 
policia, nos termos do art. 14 da Lei n.? 9.847/99; 
8.39. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas rectamacoes 
obriqa-se a atender prontamente; 
8.40. Credenciar junto ao 6rgao/entidade Contratante um Preposto para prestar 
esclarecimentos e atender as reclarnacoes que por ventura surgirem durante a 
execucao do contrato, inclusive, com a indicacao de telefones e e-mail, para contato 
fora dos horarios normais de atendimento, finais de semana e feriados, para casos 
excepcionais que porventura venham a ocorrer. 
8.41. Garantir que sua Rede Credenciada pratique precos compativeis com o 
mercado do Estado de Mato Grosso, utilizando-se para determinar a razoabilida 



\\ \\ \\ \-I I !',\I{ \11.(,( 1\ Ill{ 

.T 

+55 65 3645-3900AV. HlSTORIADOR RUBEN DE MENDON<;A, 2368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BOSOUE DA SAUDE- UIABA -MT 

I' I{( 'I RI,\', (JlJL IR,\ SI 01 M,\f\l 
destes, os precos medics divulgados pela Agencia Nacional de Petr61eo- ANP para 
esta Unidade Federativa. 
8.42. Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos a Rede 
Credenciada. 
8.43. Responsabilizar-se por quaisquer acoes judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por forca de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 
8.44. Comunicar a Contratante, no prazo rnaxirno de 5 (cinco) dias corridos, sempre 
que houver a inciusao ou a exclusao de pestos de abastecimento credenciados junta 
a rede da Contratada. 
8.45. Disponibilizar a Contratante, eletronicamente, listagem atualizada da rede de 
pestos credenciados, por localidade. 
8.46. Disponibilizar, a cada abastecimento, comprovante impresso, contendo, no 
minimo, as informacoes dispostas na condicao do item 8.52.6. 
8.47. Disponibilizar para os usuarios/concutores do sistema, CALL CENTER, com 
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, para: Bloqueio imediato de cartao 
extraviado/perdido, consulta de saldo de cartao, troca de senha de cartao de 
identificacao e consulta da rede credenciada; 
8.48. Disponibilizar para 'o 6rgao/entidade Contratante consulta on-line atraves de 
internet e com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas par dia, durante todos os dias 
da semana, pesquisa a rede de pestos credenciados e dos valores unitarios dos 
combustiveis por eles praticados; 
8.49. A Contratada indicara um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante a 
vigencia do contrato, para representa-la administrativamente sempre que for 
necessario: 
8.50. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS 
8.50.1. A Contratada promovera o gerenciamento informatizado dos veiculos 

. abrangidos por este TR, compreendendo a trnplantacao e gestao de um sistema 
tecnol6gico especifico com metodologia de cadastramento dos veiculos, condutores, 
fiscalizadores, controle e logistica, possibilitando o abastecimento de combustiveis 
dos veiculos e a fiscalizacao financeira e operacional do processo, em carater 
continua, contemplando: 
8.50.1.1. Rede de pestos para o fornecimento de combustiveis, cobrindo todos os 
locais estrateqicos desta Unidade Federativa, todos os dias da semana, vinte e 
quatro horas por dia, credenciando estabelecimentos id6neos, certificados pela ANP, 
destinados aos diversos tipos de marcas e modelos dos veiculos do 6rgao/entidade 

I 
Contratante; 
8.50.1.1.1. A rede credenciada tornecera os seguintes combustiveis: Gasolina - 
comum Diesel - comum, Diesel $10 e Etanol - comum; 
8.50.1.1.2. Verificar demais condicoes referentes a Rede Credenciada no item 8.54 
deste Contrato; 
8.50.1.2. lrnplantacao de sistema integrado com uso de tecnologia de identificac;ao 
eletr6nica para os veiculos e para os condutores, e senhas de acesso, visando a 
execucao e controle eficientes do fornecimento; 
8.50.1.3. lntorrnatlzacao dos controles a partir de sistema integrado de gestao e 
frota, possibilitando o lanc;amento de dados, ermssao de relat6rios financeiro 
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operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos com 
combustiveis; 
8.50.1.4. Controle e gestao de consume de combustive! e seu custo, que ficara a 
cargo dos fiscais do contrato; 
8.50.1.5. Disponibilizar relat6rios gerenciais e operacionais informatizados ao 
CONTRATANTE para cada veiculo, contendo: ldentitlcacao, tipo de combustive!, 
nurnero de quilornetros por litro de combustive!, quantidade de litres, valor por litro, 
percentual de desconto ofertado, local, hora e data em cada abastecimento; 
8.50.1.5.1. Verificar demais condicoes referentes a ernissao de relat6rios no item 8.55 
deste Contrato; 
8.50.2. A Contratada devera implantar o sistema informatizado de cadastro, 
gerenciamento e adrnintstracao de frota de veiculos, voltado ao abastecimento e 
controle do consume de combustiveis, no prazo maxirno de 1 O (dez) dias uteis 
contados a partir da assinatura do contrato, contendo os seguintes dados: 
a) ldentifica~ao do veiculo: marca/modelo; ano de fabricacao; patrimonio; 
unidade de lotacao (localidade); chassi; placa; tipo de combustive!; capacidade do 
tanque; autonomia de rodagem km/litro; e outros de interesse do 6rgao/entidade 
Contratante; 
b) Controle de abastecimento do veiculo: local do abastecimento; hodometro: 
data; hora; tipo de combustive!; quantidade de litres; valor por litro; desconto 
ofertado, valor total brute do abastecimento; valor total liquido do abastecimento, 
ap6s aplicacao do desconto ofertado; 
c) Cadastro de usuarios: fiscalizadores; condutores; 
d) Relat6rio de consumo de combustiveis: por veiculo; por combustive!; por 
data; por periodo; por unidade de lotacao; 
e) Outros relat6rios e/ou dados conforme solicitacao/necessidade da Gerencia 
de Transportes vinculada a supenntenoencta de Patnmonio e servrccs -SEGES. 
8.50.2.1. No prazo supracitado, inclui-se a emissao dos cart6es micro processados 
(com chip ou maqnetrco) para cada veiculo informado pelo Contratante e, conforme 
a tecnologia adotada pelas licitantes, a emissao de senha para cada condutor, cujas 
transacoes de abastecimento do condutor estarao vinculadas a matricula do mesmo 
no 6rgao, para possibilitar os abastecimentos nos pestos credenciados; 
8.50.2.2. lmplantar ldentificacao eletronica para cada veiculo da frota, que devera 
ser individual e intransferivel, ao interesse do Contratante; 
8.50.2.3.Somente a partir do primeiro dia subsequente ao fim do prazo estabelecido 
no item acima sera possivel a realizacao de gastos por meio da rede credenciada. 
8.50.3. O processo de irnplantacao do Sistema pela Contratada compreende as 
seguintes atividades: 
a) Cadastramento das: 

I. UNIDADES ADMINISTRATIVAS, (6rgao/entidade Contratante) 
II. BASES DE GERENCIAMENTO (que correspondente ao agrupamento de centres 
de custo), 
Ill. CENTROS DE CUSTO (que corresponde as unidades existentes na entidad 
Contratante), 
IV. CONDUTORES E VEiCULOS; 
b) Definicao da logistica da rede de pestos; 
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c) Preparacao e distnbutcao dos equipamentos perifericos: 
d) Fornecimento ao 6rgao/entidade Contratante, dos dados cadastrais da rede de 
postos credenciados; 
e) Treinamento dos condutores e gestores para operacao do sistema, assim como 
dos substitutos no caso de troca do condutor ou do gestor, em que a CONTRATANTE 
informara a CONTRA TADA para substituicao, para agendamento do treinamento com 
a mesma carga horarlo e sem onus adicional a CONTRATANTE; 
f) Apresentacao ilustrativa do funcionamento do cartao e dos protocolos de 
atendimento a serem observados no ambiente web, bem como das situacoes 
relativas a perda, roubo ou extravio de cartao, em local e horario a serem 
determinados pelo GESTOR DO SISTEMA; 
g) Fornecimento dos cart6es para os veiculos informados pela Contratante, que 
devera ser efetuado ate o prazo rnaxirno de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da 
assinatura do contrato, e, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, 
fornecimento de senha para cada condutor que estara vinculada a matricula do 
servidor no 6rgao, para possibilitar os abastecimentos nos pestos credenciados; 
8.50.3.1. serao consideradas como BASES DE GERENCIAMENTO os 
agrupamentos de CENTROS DE CUSTOS determinados pelo CONTRATANTE 
onde, caso necessario, deverao ser instalados ou disponibilizados equipamentos e/ou 
softwares de gerenciamento de frota, de forma a tornar o sistema de 
gerenciamento independente entre as diversas BASES DE GERENCIAMENTO, sem 
custos adicionais a CONTRA TANTE. 
8.50.4. Para irnplantacao dos services a Contratante fornecera a Contratada, ap6s a 
assinatura do contrato, o cadastro complete e atualizado dos veiculos e condutores, 
contendo os seguintes dados: 
8.50.4.1 Veiculos Automotores: 
a) Placa Oficial e Vinculada ou Prefixo de Registro (em se tratando embarcacoes); b) 
Marca; 
c) Tipo; d) Chassi; e) Combustive!; f) Ano de fabricacao; g) Bases de Gerenciamento 
e Centres de Custo; h) Capacidade do tanque; e i) Hodcrnetro: 
8.50.4.2. Condutores: 
a) Nome; b) Registro funcional (Matricula e cargo); e c) Unidade de lotacao: 
8.50.5 O prazo para treinamento de todos os gestores e usuarios envolvidos na 
utilizacao do sistema proposto devera ser de no maxirno 15 (quinze) dias uteis, ap6s 
a assinatura do contrato; 
8.50.6. Durante a execucao do contrato, o 6rgao/entidade Contratante podera incluir 
ou excluir veiculos conforme sua necessidade e conveniencia. 
8.50.6.1. Na hip6tese de realocacao de veiculos entre Unidades entidade 
Contratante, a Contratada devera garantir que os cart6es de tdentiftcacao dos 
mesmos permanecarn validos e passiveis de utilizacao, sem qualquer interregno 
interruptive; 
8.50.7. Para irnplantacao do sistema nae sera permitida rnodificacao e 
instalacao de equipamentos nos veiculos, salvo com expressa e justifica 
autorizacao da Contratante; 

J 
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8.50.8 A Contratada devera executar o service utilizando-se dos materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries a perfeita execucao contratual, 
conforme disposto neste Contrato, Edital e Termo de Referencia. 
8.51. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS 
8.51.1. Os services objeto da contratacao deverao ser gerenciados por sistema de 
controle informatizado, mediante o uso de cart6es micro processados (com chip ou 
rnaqnetico) fornecidos pela empresa contratada, sendo um cartao para cada veiculo 
e, senha para cada condutor, cujas transacoes de abastecimento do condutor estarao 
vinculadas a matricula do mesmo no 6rgao/entidade Contratante para possibilitar os 
abastecimentos nos pestos credenciados. 
8.51.2. Os cart6es deverao, preferencialmente, efetuar transacoes on-line, porern, 
deverao possuir tecnologia para tambem aceitar transacoes off-line nos cases onde a 
conexao do equipamento com o autorizador apresentar problema. 
8.51.3. 0 sistema devera ainda possuir previsao para lancamento manual do 
abastecimento, com autorizacao fornecida pela Contratada, via telefone 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma a manter o atendimento 
em caso de pane no equipamento que impeca as compras on-line e off-line ou 
impossibilidade de utilizacao do cartao. 
8.51.4. 0 fornecimento dos cart6es micro processados (com chip ou maqnetico) 
devera ser no quantitative da frota de veiculos existentes, devendo cada veiculo, 
motor estacionario e ernbarcacao oficial possuir o .proprio cartao, o qual devera estar 
vinculado a sua respectiva placa (oficial e vinculada) e ou numero do Registro 
Patrimonial, nao podendo o mesmo cartao possibilitar o abastecimento de outro 
veiculo, motor estacionario ou ernbarcacao nao vinculado a ele ou mesmo a veiculo, 
motor estacionario ou embarcacao nao pertencente a frota da entidade Contratante. 
8.51.5. Cada condutor devera ter sua ldentiflcacao validada atraves de senha, cujas 
transacoes de abastecimento do condutor estarao vinculadas a matricula do mesmo 
no 6rgao/entidade Contratante, durante a execucao de abastecimentos na rede de 
pestos credenciada. 
8.51.6. A Contratada sera responsavet, as suas expensas, pelo fornecimento dos 
cart6es (1a e 2a via, estas em caso de perda, roubo ou extravio), e ainda pela 
capacitacao dos usuarios e gestores do sistema para utilizacao dos mesmos. 
8.51.6.1 Caso ocorra a perda, roubo ou extravio da 2a via do cartao, a Contratada I 
devera providenciar a ernissao de novo cartao, sendo que o onus por esta emissao e 
de responsabilidade do Contratante. 
8.51.6.2 Nos casos de perda ou extravio da 2a via do cartao, devera o Contratante 
apurar a responsabilidade, entre os condutores do veiculo ao qual pertence o cartao, 
atraves de processo administrative e ap6s todos os tramites legais, devera ser 
descontado o valor pago pela re-emissao do cartao, do servidor a quern tenha sido 
atribuida a responsabilidade. 
8.52. CONTROLE E SEGURANCA DO SISTEMA 
8.52.1. Adotar sistema de seguranc;a de forma a impedir o abastecimento de outros 
veiculos, motores estacionarios e ou embarcacoes, que nao sejam autorizados 
Contratante, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos, veiculos e 
condutores. 
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8.52.3. Disponibilizar senhas individuais para os servidores indicados pelo 
Contratante para terem acesso a base gerencial; 
8.52.3.1. 0 sistema devera prever nos perfis de acesso no minimo de: 
a) 01 (um) GESTOR DO SISTEMA, com amplo acesso aos cadastros de veiculos, 
senhas, consultas etc., sendo que O GESTOR DO SISTEMA tera acesso complete 
para gerenciamento de toda a frota do 6rgao/entidade Contratante; 
b) GESTORES DE BASE DE GERENCIAMENTO, em numero a ser definido 
pelo GESTOR DO SISTEMA, com acesso somente a sua base e as atividades 
definidas e limitadas pelo GESTOR DO SISTEMA, dentre elas o cadastro de veiculos 
ou sua alteracao, atribuicao/alteracao/realocacao de limites de gastos, consultas, 
entre outras. 

8.52.3.2. 0 perfil de GESTOR DO SISTEMA devera ser atribuido apenas a 
servidores indicados formalmente por 
secretario e ou Secretario Adjunto, responsavel pelo 6rgao/entidade Contratante, 
onde deverao estar devidamente lotados; O perfil de GESTOR DE BASE DE 
GERENCIAMENTO sera atribuido a servidores indicados pelo GESTOR DO 
SISTEMA e lotados nas BASES DE GERENCIAMENTO. 
8.52.4 A supertntenoencia de Patrim6nio e Servi9os/SEGES, atraves de sua 
Gerencia de Transportes, devera ter acesso geral, com perfjl para consylta, a 
todas as tntormacoes do Sistema de Gerenciamento e Controle de 
fornecimento de combustiveis de todos os 6rgaos/entidades Contratantes . que 
compoern o Poder Executive Estadual. 
8.52.5. O Sistema Tecnol6gico devera disponibilizar a definicao de limites de gastos 
mensais com abastecimento, tanto para as BASES DE GERENCIAMENTO, quanto 
para cada veiculo da frota, ficando a cargo do GESTOR DO SISTEMA sua 
alimentacao e realocacao. que nao poderao ser ultrapassados. 
8.52.5.1. Os GESTORES DAS BASES DE GERENCIAMENTO poderjo ser 
autorizados pelo GESTOR DO SISTEMA a 
efetuar alteracoes e realocacoes dos limites individuais (por veiculo) dentro dos 
limites estipulados para as BASES DE GERENCIAMENTO. 
8.52.5.1.1. A realocacao dos limites entre os cartoes individuais e as BASES DE 
GERENCIAMENTO deverao estar disponiveis em tempo real, via Sistema. 
8.52.5.2. O Sistema devera prover mecanismo de controle do saldo remanescente do 
mes e do contrato, em tempo real, com avaliacoes e alertas de niveis criticos de sa 
8.52.6 O Sistema devera emitir comprovante da transacao contendo as informa90 s 
a seguir, independentemente da solicitacao do condutor: 

l',\Rl'I RI/\\ <)l I· IR\ \I Ol{II.IAll.1 
8.52.1.1. 0 Sistema Tecnol6gico (software, equipamentos e rede credenciada) 
devera prover solucao que iniba e identifique por meio da matricula do condutor, com 
agilidade e sequranca, as eventuais utilizacoes nae autorizadas; 
8.52.2. 0 Sistema Tecnol6gico devera permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha 
em tempo real para gerenciamento, acompanhamento e acoes pr6-ativas por parte 
da Contratante, bem como o cancelamento imediato do cartao, para os casos de 
mutilizacao ou extravio, sem custos adicionais, cabendo a Contratante unificar os 
dados dos cartoes daquele veiculo em um unico cadastro; 
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a) ldentificacao do posto (Nome e Enderec;o); 
b) ldentificacao do veiculo (placa oficial e placa vinculada); 
c) ldentificacao do condutor; 
d) Quilometragem apresentada no hodometro do veiculo no memento do 
abastecimento; 
e) Tipo de Combustive!; 
f) Quantidade de litres de combustive!; 
g) Valor do litro do combustive!; 
h) Valor da operacao; 
i) A data e hora da transacao: 
j) Saldo restante disponivel do cartao de abastecimento de maneira destacada, e 
expresso em nossa moeda corrente (R$ - reais). 
8.52.7. 0 software de gestao de abastecimento, os equipamentos perifericos e os 
cartoes fornecidos pela Contratada deverao compreender: 
a) Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponiveis para consulta 
via WEB, propiciando inforrnacoes, no minimo, de todos os dados da condicao 10.6; 
b) Ernissao de relat6rios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o 
controle das despesas, dos condutores e do consume, especifico por veiculo, alem 
dos possiveis desvios em relacao aos parametros adotados (Krr\/litro - minimo e 
maxirno: intervalo de tempo entre transacoes; capacidade do tanque/veiculo etc.); 
c) Parametrizacao dos cartoes com os dados necessaries para identificacao 
das caracteristicas dos veiculos e equipamentos automotivos; 
d) ldentificacao do condutor no memento da utilizacao dos services de abastecimento 
por meio de senha pessoal para cada condutor, cujas transacoes de abastecimento 
do condutor estarao vinculadas a matricula do mesmo no 6rgao; 
e) Opcoes de restricao de transacoes e liberacoes no sistema, quando no caso 
de anomalias na parametrlzacao, podendo ser aplicada a toda a frota ou em casos 
especificos. 
8.52.8. Sempre que houver necessidade devera ser possivel a troca de senha de 
acesso. 
8.52.9. O abastecimento indevido de veiculo nae autorizado, cancelado ou bloqueado 
pela unidade responsavel pelo gerenciamento dos services da Contratante, se 
constatado, sera considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serao 
suportadas pela empresa Contratada. 
8.52.1 O. Os cartoes de identiflcacao dos veiculos deverao ser substituidos pela 
Contratada, sem onus adicional ao Contratante, quando ocorrer desgaste natural ou 
se verificar a necessidade tecnica de substitulcao, no prazo maxirno de 5 (cinco) dias 
uteis. 
8.53 DO SIGILO E PROPRIEDADE DAS INFORMA<;OES 
8.53.1. Todos as dados/inforrnacoes referentes ao service prestado sao de 
propriedade da Contratante e em hip6tese alguma a contratada podera se utilizar 
deles sob qualquer pretexto. 
8.53.2. A Contratada devera assinar Termo de Responsabilidade 
Confidencialidade - Anexo VIII do Edita!, responsabilizando-se pela guarda e si 
das intorrnacoes que utilizar para a prestacao do'servico. 

I I 'iT 
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8.53.3. 0 sistema informatizado e integrado que trata de intormacoes corporativas 
do Estado de Mato Grosso devera possuir controle de log's dos acessos e transacoes 
efetuadas pelos usuarios, contendo no minimo: matricula (login) de acesso; data e 
hora de acesso; terminal, estacao ou meio fisico de acesso; acoes realizadas. Tais 
registros de log's deverao ser mantidos para eventuais auditorias ou em atendimento 
a deterrninacoes judiciais. 
8.53.4. A CONTRATADA devera disponibilizar todas as bases de dados, com os 
dados gerados (veiculos, motorista, consumes, tipo de combustive!, data do 
abastecimento etc.) em decorrencia da prestacao dos services especificados, em 
meio maqnetico, no formate e periodicidade definida pela CONTRA TANTE ou quando 
por ela solicitado. 
8.53.5. Juntamente com as bases de dados, a CONTRATADA devera disponibilizar a 
documentacao com os metadados de cada base de dados. 
8.54 REDE CREDENCIADA 
8.54.1 A Contratada sera responsavel pela aorninistracao, manutencao, orqanizacao 
e credenciamento de uma rede de pestos de combustiveis, devidamente 
regulamentados pela Agencia Nacional do Petr61eo, os quais deverao estar equipados 
para aceitar as transacoes com os cartoes micro processados (com chip ou 
maqneticos) dos usuarios do sistema. 
8.54.2 A referida rede de pestos de combustiveis devera ser suficiente ao pleno 
atendimento da demanda de services de abastecimento da frota do 6rgao/entidade 
Contratante. 
8.54.3 Os estabelecimentos que nao estiverem credenciados no memento da . 
contratacao, poderao se credenciar junto a Contratada, desde que possuam 
condicoes de se adequarem as exigencias tecnicas deste Contrato, Edital e Termo 
de Referencia. 
8.54.4 A rede credenciada devera obedecer aos sequintes criterios: 
8.54.4.1 Contar com pestos de abastecimento devidamente estruturados para o 
fornecimento dos combustiveis descritos na secao 02 (dois) do Termo de 
Referencia - anexo V do Edital e em sendo possivel cujo funcionamento seja 
ininterrupto (24 (vinte e quatro) horas per dia, todos os dias da semana) obedecendo 
aos seguintes requisites: 
a) Nos municipios com populacao inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes, a rede 
credenciada devera contar com, no minimo, 01 (um) pesto de abastecimento; 
b) Nos municipios com populacao superior a 20.000 (vinte mil) e inferior a 50.000 
(cinquenta mil) habitantes, a rede credenciada devera contar com, no minimo, 02 
(dois) pestos de abastecimento; 
c) Nos municipios com poputacao superior a 50.000 (cinquenta mil) e inferior a 
80.000 (oitenta mil) habitantes a rede credenciada devera contar com, no minimo, 04 
(tres) postos de abastecimento; 
d) Nos municipios com populacao superior a 80.000 (oitenta mil) habitantes, a rede 
credenciada devera contar com, no minima, 06 (seis) pestos de abastecimento; 
e) Para os municipios de Cuiaba/varzea Grande a rede Credenciada devera con r 
com, no minima, 20 (vinte) pestos de abastecimento; 
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8.54.4.2 Dentre os pestos credenciados nos municipios de Cuiaba e Varzea Grande, 
pelo menos dois deles deverao estar localizados em um raio maxirno de 3 km (tres 
quil6metros) da Sede do 6rgao/entidade Contratante. 
8.54.4.3 A Contratada devera ainda possuir rede de postos credenciados em 
todo o territ6rio nacional, sendo obrigat6ria a existencia de estabelecimentos 
credenciados em todos os municipios do estado de Mato Grosso, com distancia nae 
superior a 200 km (duzentos quil6metros) entre os mesmos visando garantir com 
maxima eficacia a logistica de deslocamentos. 
8.54.4.3.1 A regra acima disposta tera como excecao os municipios que nao possuam 
pestos em seu perimetro, cases onde devera a Contratada apresentar justificativa 
formal ao Gestor do Sistema. 
8.54.4.3.2 Em cidades que possuam a quantidade de pestos credenciados acima do 
minimo informado no item 8.55.4.1, a Contratada nao podera delimitar em quais 
pestos da rede credenciada a Contratante podera abastecer. 
8.54.5 Conforme a necessidade, e por solicitacao do Contratante, a Contratada 
devera promover o credenciamento de novos pestos no prazo rnaxirno de 30 (trinta) 
dias a contar da data da solicitacao formal. 
8.54.6 A rede de pestos credenciada pela Contratada devera estar equipada para 
aceitar transacoes e processes de continqencia para finaltzacao das transacoes, em 
cases onde exista falha de sistema, equipamentos, falta de energia, e quaisquer 
outros que possam vir a ocorrer. 
8.54.7 A Contratada ea (mica responsavel pelo pagamento dos valores efetivamente 
consumidos junto aos pestos credenciados. Sendo assim nao responders a 
Contratante, em hip6tese alguma, em solidaria nem subsidiariamente, por eventuais 
inadimplementos da Contratada. 
8.54.8 Os atendimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de 
credito serao de total responsabilidade da Contratada. 
8.54.9 Em caso de mau atendimento, a Contratante deixara de utilizar os services 
prestados por aquele determinado estabelecimento credenciado, devendo a 
Contratada ser comunicada dos fates que motivaram a decisao, a fim de impedir nova 
prestacao de servicos daquele estabelecimento a Contratante. 
8.54.1 O Os pestos de combustive! credenciados deverao possuir tnstalacoes fisicas 
suficientes para movimentacao e manobras necessarias ao abastecimento de 
veiculos de todos os portes, 

· 8.54.11 A Contratada devera acompanhar a divulqacao dos pestos de abastecimento 
autuados e/ou interditados pela Agencia Nacional de Petr61eo - ANP, em 
decorrencia de problemas de qualidade do combustive! fornecido, comunicando 
imediatamente a Contratante pelo endereco eletr6nico a ser fornecido por esta. 
8.54.11.1 Caso algum dos pestos credenciados conste na relacao divulgada 
pela ANP, a Contratada devera providenciar, caso necessario, novo credenciamento 
para substituir o anterior no prazo maxirno de 30 (trinta) dias. 
8.55 RELATORIOS 
8.55.1 A cornposicao dos relat6rios devera ser submetida a apreciacao/aprova - 
da Gerencia de Transportes vinculada a Superintendencia de Patrim6nio e 
Services -SEGES para adequacao as suas necessidades. 

r- 
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8.55.2 0 sistema de controle informatizado devera permitir a consulta ea emissao de 
relat6rios em tempo real, contemplando a rede atualizada de pastas credenciados 
pela Contratada, de forma total (todos cs pastas credenciados no Brasil, e em cada 
Estado da Federacao, notadamente em Mato Grosso) e par localidade (pastas 
credenciados em cada municipio do Pais, especialmente aqueles localizados no 
estado de Mato Grosso), sem a necessidade de utilizacao de senha de acesso. 
8.55.3 Os relat6rios disponibilizados pela Contratada deverao canter, no minima, 
informacoes acerca dos veiculos discriminados par: placa, marca, modelo, tipo de · 
combustfvel, ano de fabricacao, base da Unidade Administrativa e/ou Unidade 
Gestora e Centro de Custa. 
8.55.4 Os relat6rios das transacoes de abastecimento deverao canter, no minima, as 
seguintes inforrnacoes: 
a) Relat6rio de Hist6rico: devera fornecer inforrnacoes sabre o consume de 
combustfvel de cada veiculo; precos praticados em cada abastecimento (preco 
unitario/litro e preco total bruto do abastecimento; percentual de desconto ofertado 
para o tipo de combustive!; preco total liquido do abastecimento, ap6s aplicacao do 
percentual de desconto; analise de consume de combustive! par veiculo, 
fornecendo opcao para extracao de dados diaries, semanais, quinzenais, rnensais, 
semestrais, anuais ou par periodo delimitado; 
b) Relat6rio de Uso: devera fornecer intormacoes sabre o uso de combustive! 
par veiculo discriminando o pasta credenciado onde foi realizado o abastecimento; 
localidade; horario; tipo de combustive!; quantidade de litres; valor (preco 
unltano/litro e preco total bruto do abastecimento); percentual de desconto ofertado 
para o tipo de combustive!, se for o caso; preco total liquido do abastecimento, ap6s 
aplicacao do percentwal de desconto, se for o caso; placa do veiculo e o condutor (que 
atraves de senha executou o abastecimento); 
c) Relat6rios Financeiros: devera fornecer dados sistematizados par veiculo, 
informando km total percorrida no periodo solicitado (diario, semanal, quinzenal, 
mensal, semestral, anual ou delimitado), quantidade de litros consumidos por 
combustive!, rendimento par combustive!, valor (preco unitario/litro e preco total bruto 
do abastecimento); percentual de desconto ofertado para o tipo de combustive!, se for 
o caso; preco total liquido do abastecimento, ap6s apucacao do percentual de 
desconto, se for o caso; unidade que esta vinculado e apresentando somat6rio total 
por veiculo, por unidade, centre de resultado e geral; 
d) Relat6rio de Anomalias: devera apresentar dados sabre anomalias na 
parametrizacao dos veiculos, indicando motivo, data, local, condutor e outros dados 
julgados utels; 
e) Hist6rico das _ operacoes realizadas par usuario previamente autorizado pela 
Contratante; 
f) Hist6rico das operacoes realizadas par estabelecimento c~edenciado; 
g) Preco media pago par cada especie de combustive! consumidos pela frota; 
h) Volume de gastos e consumes realizados por tipos de combustive! no periodo 
solicitado (diario, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual ou delimitado); 
f) lndicacao dos veiculos que apresentarem distorcoes em termos de quilometra 
e consume de combustiveis; 
g) Despesas realizadas por BASE DE GERENCIAMENTO e CENTRO DE CUSTO; 
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CLAUSULA NONA- DAS OBRIGA<;OES DO CONTRATANTE 
9.1 Exercer a fiscalizacao dos services por servidores designados. 
9.2 Notificar a Contratada e a SEGES de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos services. 
9.3 Efetuar os pagamentos devidos, atraves. de credito em conta corrente mantida 
pela CONTRA TADA, a partir da apresentacao da nota fiscal/fatura discriminativa, 
com respective comprovante, de que o fornecimento foi re alizado a contento. 
9.4 Pagar a irnportancia correspondente aos services no prazo contratado. 
9.5 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e 
demais informacoes que achar pertinentes para o born eumprimento do objeto. 
9.6 Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessaries a perfeita 
execucao do objeto deste Edital e do· Contrato, inclusive permitindo o acesso de 
empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependencias. 
9.7 Nao efetuar pagamento a empresa adjudicataria, enquanto pendente de 
liquidacao qualquer obriqacao. Esse fato nao sera gerador de direito a reajustamento 
de precos ou a atualizacao monetaria. 
9.8 Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteracao 
ou irregularidade na execucao do contrato. 
9.9 Proporcionar todas as condicoes para que a Contratada possa desempenhar 
seus services de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edita! e seus 
Anexos, especialmente do Terrno de Referencia. 
9.1 O Exigir o cumprimento de todas as obrlqacoes assumidas pela Contratada, de , 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 
9.11 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos services. por servidor(es) 
espec'ialmente designado(s), anotando em, registro pr6prio as falhas detectadas, 
indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as 
providencias cabiveis, observando-se o 
disposto na subcondicao abaixo. 
9.12 Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes 
curso da execucao dos services, fixando prazo para a sua correcao. 
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h) Cadastro complete dos veiculos, condutores e respectivas BASES DE 
GERENCIAMENTO. 
8.55.4.1 Conforme a necessidade dos 6rgaos/entidades Contratantes a Gerencia de 
Transportes vinculada a Superintendencia de Patrim6nio e Services -SEGES, 
podera solicitar outros relat6rios ou o aperfeicoarnento daqueles de que tratam as 
condicoes dos itens 8.52. 7 e 8.55.4 para adequar o sistema de gerenciamento, 
controle e aquisicao de combustfveis (Gasolina - comum; Diesel - comum, Diesel 
S10; e Etanol - comum) as normas de controle da Administracao. 
8.56 A Contratada ficara impedida de usar os dados em seu poder, bem como 
repassa-los a terceiros, por qualquer meio, sem autorizacao previa e por escrito da 
Admlnistracao Contratante; 
8.57 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 suas alteracoes. 

J 
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9.13 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do service. na forma 
disposta neste Contrato e T ermo de 
Referencia. 
9.14 Zelar para que durante toda a v1gencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obriqacoes assumidas pela Contratada, todas as condicoes 
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao. 
9.15 Permitir o acesso dos empregados da Contratada nas dependencias da 
Contratante, quando necessario, para 
execucao dos servlcos.-desde que observadas as normas de sequranca. 
9.16 Assegurar-se de que os precos contratados estao compatfveis com aqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos services, de forma a garantir 
que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para Administracao. 
9.17 Por se tratar de abastecimento de combust[veis, a Gerencia de Transportes 
vinculada a Superintendencia de · 
Patrirncnio e Servicos -SEGES promovera mensalmente pesquisa da media· de 
precos praticada no Estado de Mato 
Grosso e divulgada pela Agencia Nacional do Petr61eo, a fim de apurar a 
razoabilidade dos precos praticados pelos estabelecimentos credenciados. 
9.18 Solicitar a Contratada a substituicao dos estabelecimentos credenciados que 
forem considerados incompativeis com as condicoes estabelecidas ao objeto 
constante neste Edital e Termo de Referencia. 
9.19 Responsabilizar-se pela proqrarnacao da finalidade dos cart6es micro 
processados (com chip ou rnaqneticos) a 
serem fornecidos, utilizando-os, exclusivamente, para aquisicao de combustivel 
nos pestos de abastecimento credenciados. 
9.20 Rejeitar no todo ou em parte os services executados em desacordo com as 
obriqacoes assumidas. 
9.21 DA FISCALIZA<;AO DOS SERVl<;OS 
9.21.1 O 6rgao deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacao dos 
services e da alocacao dos recurses necessaries. de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na 
forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993; 
9.21.1.1 O Fiscal do Contrato devera ter a experiencia necessarla para o 
acompanhamento e controle da execucao dos 
services e do contrato. 
9.21.1.2 A fiscalizacao contratual dos services continuados devera seguir o disposto 
no Anexo IV (Guia de Flscallzacao dos Contratos de Tercelrizacao) da lnstrucao 
Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Log[stica e 
Tecnologia da lnformacao do Ministerio do Planejamento, orcarnento e Gestao, no 
que couber, sem preju[zo de outras 
medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e 
do local. 
9.21.1.3 A verificacao da adequacao da orestacao do service devera ser realiz 
com base nos criterlos previstos neste Contrato e Termo de Referencia. 



\\ \\ \\ 111' \IU\11 C,OV HI{ 
+55 65 3645-3900A V. HISTORIADOR RUBENSDE MEN DO C:,A. 2368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BO OUE DA SAUDE- CUIAB.A. -MT 

CLAUSULA DECIMA-DA ALTERACAO DO CONTRATO 
10.1 0 contrato podera ser alterado nas hip6teses do art. 65 da Lei n. 8.666/1993. 
10.2 Durante a vigencia do contrato a CONTRA TADA podera solicitar a revisao ou 
repactuacao dos precos para manter 
a equacao econ6mico-financeira obtida na licitacao, mediante a comprovacao dos 
fatos previstos no art. 65, inciso II, alinea 'd', da Lei n. 8.666/1993, inclusive com 
dernonstracao em planilhas de custos. 
10.3 Conforme o art. 3° da Lei n. 10.192/2001, podera ser concedido o reajuste 
do preco, a requerimento da 
CONTRA TADA 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 case o INPC-FGV. 
10.4 Para os pedidos de reequilibrio econ6mico-financeiro ou reajuste dos precos 
de contratos baseados em Atas de 
Registro de Precos vigentes, cabera a supertntenoencia de Aquisic es 
Governamentais a analise contabil e juridica e a autoridade competente do 6rgao 
entidade contratante a decisao sobre o pedido. 

PARCERIAS QUEl RANS~ORM/\M 
9.21.2 0 Fiscal do Contrato anotara em registro pr6prio "todas as ocorrencias 
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem come o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias 
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a 
autoridade competente, quando for o case, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do 
artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
9.21.3 A flscalizacao nae exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, per qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeicoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou 
de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nae implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
9.21.3.1 Nao obstante o disposto acima, a Contratante reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, acompanhar e 
fiscalizar a execucao do contrato, compreendendo a mensuracao dos 
seguintes aspectos, quando for o caso: 
9.21.3.1.1 Os resultados alcancados em relacao ao contratado, com a verificacao 
dos prazos de execucao e da qualidade demandada. 
9.21.3.1.2 A qualidade e quantidade dos recurses materiais utilizados. 
9.21.3.1.3 A adequacao dos services prestados a retina de execucao estabelecida. 
9.21.3.1.4 0 cumprimento das demais obriqacoes decorrentes do contrato. 
9.21.3.1.5 A satisfacao do publico usuario. 
9.21.4 Ao(s) fiscal(s) do contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento 
de todos os itens constantes deste 
Contrato, Edital e Termo de Reterencia, da proposta da empresa e das clausulas do 
contrato; 
9.21.5 Solicitar outras providencias que entender necessarias ao born 
desempenho da execucao dos services contratados. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN«;OES 
11.1 0 descumprimento injustificado das obriqacoes assumidas nos termos do Edital 
e da Ata de Registro de Precos sujeita a contratada a multas, consoante o caput e 
§ 1 ° do art. 86 da_ Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato. 
11.2 Quante ao atraso para assinatura do contrato: 
a) Atraso ate 02 (dois) dias uteis, rnulta de 2% (dois por cento); 
b) A partir do 3° (terceiro) dia utll ate o limite do 5° (quinto) dia util, multa de 4% 
(quatro por cento) caracterizando-se a inexecucao total da obriqacao a partir do 6° 
(sexto) dia util de atraso. 
11.3 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei 
n? 10.520, de 2002, do Decreto n? 
7.217, de 2006, e do Decreto n° 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da 
contratacao: 
11.3.1. lnexecutar total ou parcialmente o contrato; 
11.3.2. Apresentar docurnentacao falsa; 
11.3.3. Comportar-se de modo inid6neo; 
11.3.4. Cometer fraude fiscal; 
11.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados neste Contrato, Termo de 
Referencia, Edital, na Ata de Registro de 
Precos ou no Contrato. 
11.4 A Contratada que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem 
acima ficara sujeita, sem prejuizo· da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sancoes: 
a. Advertencia por faltas leves, assirn entendidas como aquelas que nao acarretarem 
prejufzos significativos ao objeto 
da contratacao: 
b. Multa: · 
b.1. Morat6ria de ate 0,5% (cinco decirnos por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor mensal da contratacao, ate o limite de 30 (trinta) dias; 

I 

b.2. Compensat6ria de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecucao total ou parcial da obriqacao assumida, podendo ser cumulada 
com a multa morat6ria, desde que o valor cumulado das penalidades nae supere o 
valor total do contrato. 
b.3. No caso de inadimplementos em que nao haja reflexo financeiro, quando 
d.evidamente formalizados, serao atribufdos pontos de acordo com .a gravidad , s 
quais serao cumulativos, atribuindo-se a multa de 0,2% (dois decirnos por c t ) 
sobre o valor mensal do contrato a cada 10 pontos acumulados, conforme segue: 

PARCl::.RI/\S <)Ula I R/\NSFORM,\M 

10.5 Quante aos pedidos de reequilibrio econ6mico-financeiro e reajuste de precos 
de contratos cuja Ata de Registro de 
Precos [a expirou, a analise contabu e juridica e decisao cabera ao 6rgao ou entidade 
contratante. 

10.6 Deferido o pedido, o reequilfbrio econ6mico-financeiro sera registrado por 
aditamento ao contrato, e o reajuste 
mediante apostilamento. 
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i) Deixar de disponibilizar o sistema 
por no minimo 99,5% do tempo do 
mes contratual 

h) Falta de atendimento pessoal 
quando solicitado. 

g) Estabelecimento credenciado nae 
aceita operacao por falha da 
Contratada; 

f) Falta de credenciamento de 
estabelecimento em local solicitado 03 pontos por ocorrencia 
sem apresentar justificativa plausivel, (c6mputo mensal enquanto 
ap6s 30 dias da soticitacao; perdurar a ocorrencia) 

Referencia; 

e) lnexistencla de relat6rio 
estipulado neste Contrato, Edita! e 
Termo de 

d) Apresentacao de fatura com erro; 

02 pontos por ocorrencia 
d) lnobservancia do disposto na no (compute mensal enquanto 
item 8.54 deste Contrato; perdurar a ocorrencia) 

c) lnobservancia do disposto no item 
8.53 deste Contrato; 

b) Atraso na apresentacao de 02 pontos por ocorrencia 
relat6rio. Solicitado (ap6s o decurso (c6mputo mensal enquanto 
de 30 dias da solicltacao) perdurar a ocorrencia) 

reposlcao de cart6es 01 ponto por ocorrencia 
ap6s 5 dias uteis da (compute mensal enquanto 

perdurar a ocorrencia) 

Quantidade de Pontes lntracao 

a) Atraso na 
Maqneticos, 
soticitacao; 

Tabela de pontuacao das ocorrencias 
1',\RCl:RI/\~ Ol•I I R/\N~l·ORM,\M 
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c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com os 6rgaos/entidades da 
Administracao Publica Estadual, pelo prazo de ate dois anos; 
d. lmpedimento de licitar e contratar com a Adrninistracao e descredenciamento 
no Sistema de Cadastro de Fornecedores pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
e. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pubiica, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja 
promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, 
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Adrntnistracao pelos 
prejuizos causados; · 
11.4 .. 1 A penalidade, de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sancoes. 
11.5. Sem prejuizo das sancoes cominadas no art. 87, I, Ill e IV da Lei 8.666/93, 
pela inexecucao total ou parcial do objeto adjudicado, ao 6RGAO/ENTIDADE 
podera, garantida a previa e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de ate 10% 
(dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
11.6. Se a contratada recusar-se a retirar nota de empenho injustificadamente ou se 
nao apresentar situacao regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e ampla 
.9efesa, se sujeita as seguintes penalidades, alern da prevista no item 11.7: 
a) Multa de ate 10% sobre o valor adjudicado; 
b) Suspensao ternporaria de participar de licitacao e impedimento de contratar com 
6rgaos/Entidades por prazo de ate 02 (dois) anos,e, 
c) Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica. 
11. 7 A multa, eventualmente imposta a contratada, sera automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros morat6'rios de 1 % (um 
por cento) ao mes. Caso a contratada nao tenha nenhum valor a receber 
deste 6rgao do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 
(cinco) dias uteis, contados de sua 
intimacao, para efetuar o pagamento da multa. Ap6s esse prazo, 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. 
11.8 Tarnbem ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento 
de contratar e de declaracao ae inidoneidade, previstas no item 11.4, as empresas 
ou profissionais que, em razao do contrato decorrente desta 
licitacao: 
11.8.1 Tenham sofrido condenacoes definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributes; 
11.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da ticitacao; 
11.8.3 Demonstrem nae possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao em 
virtude de atos ilicitos praticados. 
11.9 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 
administrative que assequrara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lein° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lein° 9.784, 
de 1999. 
11.1 O A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao 
a gravidade da conduta do infrator, 



\,\ \\ \,\ 111',\R.\1 I C,OV HR 
+55 65 3645-3900A V. HISTORIADOR RUBENS DE MENDON<;A, 2368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BO OUE DA SA UDE- CUlABA -MT 

'CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO 
14.1. Sera designado, pela Contratante, um servidor qualificado ou uma cornissao 
para exercer a fiscalizacao do contrato, que tera, dentre outras, a incurnbencia de 
solicitar a Contratada o afastamento ou a substituicao de profissional que considere 
ineficiente, incompetente, inconveniente ou desrespeitoso com pessoas da 
Aormntstracao do Contratante ou terceiros ligados aos services. 
14.2. O exercicio da fiscalizacao pelo Contratante nao excluira nem reduzira 
responsabilidades de cornpetencia da 
Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO DIREITO DE PETICAO 
13.1. No tocante a recurses, representacoes e pedidos de reconsideracao, devera ser 
observado o disposto no Art. 109 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUS ULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
12.1. 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. 
t2.2. Tai rescisao podera ocorrer a qualquer tempo mediante cornunicacao oficial de 
no minima 30 (trinta) dias de antecedencia a outra parte. 
12.3. Os cases de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando- 
se a contratada o direito a previa e ampla defesa. 
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93. 

l'.\Rll l{l\'>C,ll I IR\\JSl<>Ri\1,\\1 

o carater educative da pena, bem coma o dano causado a Admlnistracao, observado 
o principio da proporcionalidade. 
11.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos 
valores a serem pages, ou recolhidos em favor da Adrninistracao, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos em Dfvida Ativa e cobrados 
judicialmente. 
11.11.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maxima 
de 1 O ( dez) dias, a contar da data 
do recebimento da cornunicacao enviada pela autoridade competente. 
11.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores pelo orqao/entldade 
Contratante, responsavel pela aplicacao da pena. 
11.13 As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

.r>. isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 
cabiveis. 
11.14 MEDIDAS ACAUTELADORAS 
Prestacao de servio continuado de agenciamento e controle de fornecimento de 
combustiveis; 
11.15. As multas previstas nesta secao nao eximem a adjudicataria da reparacao dos 
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao 
6rgao/entidade. 



TESTEMUNHA2 TESTEMUNHA 1 

CLAUS ULA DECIMA SETIMA - DO FORO 
17 .1. Fica eleito o faro de Cuiaba, Estado .de Mato Grosso, coma competente para 
dirimir quaisquer duvidas ou quest6es decorrentes da execucao deste contrato; 
E, par se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
na presenca das testemunhas abaixo, e 2 (duas) vias de igual tear e forma, para 
que produza todos os efeitos legais. 
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CLAUS ULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSlyOES GERAIS 
16.1. Este Contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as 
clausulas avencadas e as normas previstas na Lei n° 8.666-93, respondendo elas 
pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial. 
16.2. 0 Contratante podera revogar este Contrato, por raz6es de interesse publico 
decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou par provocacao de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
16.3. A declaracao de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo 
efeitos juridicos que nele, ordinariamente, devera produzir, alern de desconstituir os 
que porventura ja tenha produzido; 
16.4. A nulidade nao exonera o CONTRA TANTE do dever de indenizar o 
CONTRA TADO pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada 
e par outros prejuizos regularmente comprovados contanto que nao lhe seja 
imputavel. promovendo a responsabilidade de quern lhe deu causa; 
16.5. lncumbira a CONTRATANTE, providenciar a publicacao do extrato deste 
contrato, na lmprensa Oficial, ate o 5° (quinto) dia util do mes seguinte da assinatura 
deste, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRA TANTE, segundo as 
disposicoes contidas na Lei n° 8666/93, na Lei 10.520/2002 e dernais 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. 
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MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN 
Olretora-Presldente MT Parcerlas S.A. MT PAR 

(ORIGINAL ASS I NADA) 

ASSINAM: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan - Diretora Presidente 
da MT PAR e Jeferson Thomas - Procurador iegalmente nomeado peta 
empresa contratada. 

FISCAL DO CONTRATO: Jan Delone Oliveira Magalhaes 
FISCAL SUBSTITUTO: Edna Aleixes M. Paes de Barros 

DATA: 10 de agosto de 2017. 

DOTA!;AO OR9AMENTARIA: Unldade Orcamentaria: 20501; Fonte:100; 
Projeto/Ativldade: 2007; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 

VIGENCIA: 12 meses. 

DA FUNDAMENTA!;AO LEGAL: Art. 15, lnciso II da Lei 8.666/93 e o 
Decreto Estadual n" 840/2017. 
VALOR TOTAL: R$ 22.951,82 (Vlnte e dois mil. Novecentos e clnquenta e 
um reals e oitenta e dois centavos) 

OBJETO: Oontratacao de empresa especializada em prestacao de servir;:o 
de services continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de 
combustive! (gasoline cornurn diesel comum e S10; e etanol comum) em 
rede de postos credenciados. com trnplantacao e operacao de sistema 
informatizado e integrado, acessivel via WEB, e tecnologia de pagamento 
par meio de cartao micro processado (com chip au magnetico), visando o 
abastecimento de velcuios, motores estaclonarlos oficials da MT Parcerias 
S.A. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 012/2017/MT PAR 

CONTRATANTE: MT PARCERIAS S/A- MT PAR, 
CONTRATADA: TICKET SOLU<;OES HDFGT S.A. 

MT PARCERIAS S/A 
MT PAR 

CONTRATANTE: EMPRESA MATOGROSSENSE DE 
PESQUISA, ASSIST~NCIA E EXTENS.A.0 RURAL-EMPAER/ 
MT. 

CONTRATADO: JORGE RICARDO DIAS 
PRAZO: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$ 800,00 (Oitocentos reals), totalizando em 12 
(doze) meses o valor de R$ 9.600,00 (Nave mile seiscentos reals). 
DOTAl;AO OR9AMENTARIA: 12401.0001.20.122 .036.2005.9900.339000 
000.100.1.1. 
FISCAL DO CONTRATO: Jose Marcelo do Prado 
ASSINAM: Pela EMPAER/MT seu Presldente: LAYR MOTA DA SILVA e 
psle Loeador Sr. JORGE RICARDO DIAS. 

COM Sl:!U EFEITO RETROATIVO AO MES DE 05 DE MAIO DE 2017 
ATE A DATA DE SUA VIGENCIA 05 DE MAIO DE 2018 

Cuiaba-MT, 03 de outubro de 2017 

EX'fRATC) DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 003/2011 
(Processo N°.149165/2017 • EMPAER/MT) 

i;xtrsto do SETIMO Termo Aditivo ao Contrato n" 003/2011, tendo por 
objete a loea,;:ao de im6vel para funcionamento do Escrit6rio Local de Nova 
Montg Verda/MT. 

Culaba-MT. 03 de outubro de 2017 

vigilancia armada. _ 
CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESq\dll5,A,' 
ASSIST~NCIA E EXTENSAO RURAL I 
CONTRATADO: PANTANAL VIGILANCIA E SEGURAN<;A LTDA I 11° 
PRAZO: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$ 480.530,64 (Quatrocentos e oitenta m 
quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) L _ 
DOTA!;AO OR!;AMENTARIA: 12401.0001.20.122.036.2005.0600.33900 
0000.100.4.1 
FISCAl DO CONTRATO: Jose Marcelo do Prado. 
ASSINAM: Pela EMPAER/MT seu Presidente: Layr Mota da Silva e pela 
Contratada o Sra. Maluze Gonr;;alves de Queiroz. 

Pa ina 86 N° 27117 Oficial 

Extrato de Terceiro Termo Aditivo so Contrato n• 008/2015, tendo por 
objeto contratacao de empresa esgecializada na prestacao de s13rvicos de 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 
008/2015 

(Processo N°. 467627/2017 • EMPAER/MT) 

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL S/A 
EMPAER 

Cuiaba/MT, 02 de outubro de 2017. 

kO~M!E~S 
Prosid•11to do DETRAN 

PORTARIA N° 592/2017/GP/DETRAN-MT 
-----....,residente do DEPARTAMENTO ESTADUAL OE TRANSITO - DETRAN/ 

i, no uso de suas atribulcoes legals, e; 
Considerando o disposto no Art. 37 ca Constitulcao da Republica Federativa 
do Brasil de 1988; 
Considerando o dlsposto no Art. 76 do Decreto n° 366, de 18 de dezembro 
de 2015, que aprova o Regimento lnterno do DETRAN/MT e, par fim, 
Considerando o Principia da Continuidade inerente a pratica dos atos 
administrativos, garantlndo uma prestacao de services publlcos eflciente; 

RESOLVE: 
Art. 1° - Designar a servidora GILIA AMARAL, Analista do Servir;:o de 
Transite, para responder pela Gerencia de Comunicacao do Delran-MT. 
peio perfodo compreendido entre 01/10 a 31/12/2017. 
Art. 2° - Esta portaria sntrara em vigor na data de sua publicacao. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

001/2009 EIG 
MERCADOS 
LTDA 

Cuiaba-MT, 02 de Outubro de 2017. 

iONO~M!E~S 
Pres:denle do DETFWI 

Concessao dos services 
publicos de registro dos 
contratos de financiamento Simonton 
de veiculos com clausula Souza Garcia 
de alienacao fiduciaria, de Augusto 
arrendamento mercantil, Sergio 
de cornpra e venda com de Souza 
reserva de dornlnlo ou de Cordeiro 
penhor de contratos de 
financiamento de veloulos 
automotores no Estado de 
Mato Grosso. 

Art. 2°.As atrtbutcoes dos flscais de contrato estao prevlstas na Portaria n•. 
320/2017/GP/DETRAN-MT, publicada no Diarlo Oficial do Estado de Mato 
Grosso na data de 26 de Maio de 2017. 
Revoga-se Portaria n°.353/2016/GP/DETRAN-MT 
Publlque-se. Registra-se. Cumpra-se. 

FISCAL FISCAL 
TITULAR SUBSTITUTO 

Objeto N° Contrato 

PORTARIA N° 591/2017/GP/DETRAlll·MT 
O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL PE TRAN$1TO- 
Dt;TRAN·MT, no uso das atribulr;:oes que lhe sao conferidas e nos termos 
do Artiga 67 da Lel n" 8.666/1993. 

RESOLVE: 
Art. 1•. Pesignar as servidores para acompanhar e flscalizar o sequinte 
ggnlr IQ: 

MARCO ANTONIO SOUZA QUEIROZ (CPF: 603.823.681-34 - C6digo 
4053), e ao Proprietario/Diretor Geral ROOSEVELT FERREIRA COELHO 
(CPF: 688.916.101-78), e ao Proprietario JOAO MARTINS NEVES (CPF: 
177.860.961-91 ). 

Resolve: 
Art.1°- Arquivar o Processo Administrative instaurado pela portaria 
102/2017/GP/DETRAN-MT. 
Art.2°- Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Cuiaba-MT, 02 de outubro de 2017. 
FERNANDO MARTIN LOPES• 

Dlretor de Habllita~lio 
DETRAN·MT 

Original Asstnadc" 

Diario Ter a-Feira, 3 de Outubro de 2017 
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