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8. ESPECIFICA<;AO DO OBJETO 

E considerando que esta empresa utiliza o sitio tais coma receita Federal do Brasil, 
Caixa Economica, INSS, Tribunal de Iustica e afins para acompanhamento de processes, 
envio de declaracoes, situacao fiscal, entre outros, que s6 e possfvel por meio da 
utilizacao de certificados, torna-se imprescindfvel a aquisicao do dos mesmos para 
cumprimento das atividades administrativas obrigat6rias. 

Um certificado digital contern os dados de seu titular como nome, CPF, data de nascimento, 
chave publica, nome e assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu, podendo ainda 
canter dados complementares como tftulo de eleitor, RG, PIS/PASEP, CE!, etc. Diversos tipos de 
documentos podem ser assinados e enviados com certificado digital. A tecnologia tarnbern 
possibilita acesso a sistemas governamentais, empresariais e judiciaries na qua! exige o uso de 
um mecanismo que assegure a autenticidade, confiabilidade e integridade das informacces. 

A utilizacao da Internet e de computadores para troca de mensagens, documentos e outras 
transacoes entre cidadaos. empresas e governo, exige o uso de um mecanismo que assegure a 
autenticidade, confiabilidade e integridade das inforrnacoes. A certificacao digital e o 
mecanismo exigido e capaz de atender a essa necessidade. 

O Certificado Digital e um documento eletronico expedido por uma Autoridade Certificadora 
que funciona basicamente como uma carteira de identidade eletronica e que possibilita a troca 
segura de informacoes entre duas partes, com garantia da identidade do emissor, integridade 
da mensagem e confidencialidade. 0 processo de certificacao digital utiliza procedimentos 
16gicos e rnatematicos bastante complexos para assegurar confidencialidade, integridade das 
informacoes e confirmacao de autoria. 

7. JUSTIFICATIVA: 

6. OBJETO SINTETICO: 
Aquisicao de certificado digital (E-CNPJ cartao, E-CPF token). 

5.AREA SOLICITANTE 
Niicleo Administrativo. 

CAPACITAc;AO () EQUJPAMENTOS DE APOIO (X) CONTRATAc;AO DE 
EMPRESA () 

CONSULTORIA 
BENS PERMANENTE () / AU DITO RIA/ ASSESSORIA BENS DE CONSUMO () 

() 

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO N2, 206235/2017. 

4. DESCRI(;AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 

1. ORGAO: MATO GROSSO PARTICIPA(;OES E PROJETOS S.A. - MTPAR 

2. TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO N2, 013/2017. 
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10. CONDI~OES DE PAGAMENTO 
10.1. Executados os services, a licitante vencedora devera apresentar, a(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidacao e pagamento, acompanhada(s) 
dosseguintes documentos: 
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal domicilio ou sede do 
erector e da contratada, consistindo em certidao ou documento equivalente, emitido par orgao 
competente e dentro do prazo de validade expresso nas pr6prias certidoes ou documentos; 
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia par tempo 
de Service. 
10.2. 0 pagamento sera efetuado pelo contratante no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, 
contado da data de protocolizacao da nota fiscal/fatura acompanhada dos respectivos 
documentos comprobat6rios e devidamente atestados pelo servidor responsavel pela 
fiscalizacao dos services, 
10.3. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora, na pendencia de qualquer uma 
das situacoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracao de precos ou 
cornpensacao financeira: 
a) Atestacao pelo fiscal do contrato, com relacao ao cumprimento do objeto deste Termo de 
Referenda e das notas fiscais emitidas pela contratada; 
b) A contratada devera indicar no corpo da Nata Fiscal/fatura, a descricao completa dos 
produtos entregues a contratante, alern do nurnero da conta, agenda e name do banco onde 
devera ser feito o pagamento; 
10.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao devolvidas a 
contratada, para as necessarias correcces, com as inforrnacoes que motivaram sua rejeicao, 
sendo o pagamento realizado ap6s a reapresentacao das notas 
fiscais/faturas. 
10.5 Nenhum pagamento isentara o contratado das suas responsabilidades e obrigacoes, nem 
irnplicara aceitacao definitiva dos produtos entregues. 
10.6 A contratada nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca em 
banco, bem coma, os que forem negociados com terceiros par intermedio da operacao de 
"factoring"; 
10.7 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas serao de 
responsabilidade do Contratado. "' 
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9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA~AO 
9.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor da MT PAR designado 
mediante portaria, que devera acompanhar, fiscalizar em conformidade com o Art. 67 da Lei 
8.666/93 visando a observancia do fiel cumprimento das exigencias contratuais e encaminhar a 
Divisao de Orcarnento, Financas e Contabilidade, os relat6rios para os procedimentos de 
pagamentos das faturas. 
9.2. A acao da Fiscalizacao nao atenua ou exime a empresa contratada de sua total e exclusiva 
responsabilidade sabre a aquisicao e pelos danos causados ao contratante ou a terceiros. 

ITEM ESPECIFICA~AO UNID. QUANT. VALOR VALOR 
UNIT ARIO TOTAL 

01 Aquisic;ao de certificado digital E-CPF (token), Un 03 445,66 1.336,98 
com validade de 36 meses 

02 Aquisic;ao de certificado digital E-CNPJ Un 01 392,76 392,76 
(cartao), com validade de 36 meses 

VALOR TOTAL: R$1.729,74 (Um mil setecentos e vinte e nove reals e setenta e quatro centavos) 
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14.1. Em caso de descumprimento das condicoes estabelecidas ou nao veracidade das 
informacoes prestadas, a Contratada, garantida previa defesa, estara sujeita as seguintes 
penalidades, sem prejufzo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nQ 8.666/93: 
I - advertencia, nos casos de irregularidades de pequena monta; 
II - multa de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, por dia de 
atraso no prazo proposto para entrega do Bern, ficando limitado este percentual em 10% (dez 
por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-a rescindido a contratacao: 
Ill - multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor da contratacao por infracao de qualquer outra 
Clausula deste Termo de Referencia, que sera dobrada em caso de reincidencia: er· 
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14. DAS SAN~OES: 

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO: 
13.1 Entrega Imediata. 

12. OBRIGA~OES DA CONTRA T ANTE 
12.1 Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa, ap6s a 
contratacao do service requisitado; 
12.2 Notificar, formal e tempestividade, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento do contrato; 
12.3 Fiscalizar o contrato por meio de servidor formalmente designado pela MT PARCERIAS 
S/A; 
12.4 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao das obrigacoes 
contratuais, inclusive permitindo ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da realizacao do 
service, desde que observada as normas de seguranca: 
12.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os services executados em desacordo com as obrigacoes 
assumidas pela CONTRATADA. 

11. OBRIGA~OES DA CONTRA TADA 
11.1 Executar diretamente o objeto deste Termo de Referenda. sem transferencia de 
responsabilidade ou subcontratacoes nao autorizadas pela CONTRATANTE; 
11.2 Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes que se fizerem 
necessarias, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo 
as supressoes acima desse valor ser resultantes de acordo entre as partes; 
11.3 Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obrigacoes 
assumidas e todas as condicoes que culminaram em sua contratacao: 
11.4 Responder por qualquer prejufzo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de acao ou ornissao, culposa ou 
dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou as indenizacoes cabf veis e assumindo o onus 
decorrente; 
11.5 Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para 
atender as requisicoes: 
11.6 Responsabilizar-se integralmente pelo service fornecido, nos termos da legislacao vigente; 
11. 7 Acatar a fiscalizacao do service contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que devera 
ter suas solicitacoes atendidas imediatamente; 
11.8 Responsabilizar-se por eventuais paralisacoes dos services por parte dos seus 
empregados, sem repasse de qualquer onus a CONTRANTE, para que nao haja interrupcao dos 
services prestados. 
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Cuiaba, 15 de maio de 2.017. 

TERMO DE REFERENCIA ELABORADO POR: 

15. DOT A~AO OR~AMENT ARIA 
Unidade Orcarnentaria: 20501 
Fonte: 100 
Projeto / Atividade: 2007 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 
Valor: R$1.729,74 (Um mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). 

IV - suspensao do direito de licitar e contratar com a Adrninistracao pelo prazo de ate 02 (dois) 
anos. 
14.2 A recusa injustificada da Firma Contratada em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, no prazo de OS ( cinco) dias uteis ap6s a convocacao oficial, caracteriza o 
descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente 
estabelecidas. 
14.3 A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura 
a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de 1 % (um por cento) ao mes. Caso a Contratada 
nao tenha nenhum valor a receber da contratante, ser-lhe-a concedido o prazo de OS (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 Orgao competente para que 
seja inscrita na divida ativa do Estado, podendo, ainda a Administracao proceder a cobranca 
judicial da multa. 
14.4 As penalidades aplicadas s6 poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito, forca 
maior, devidamente justificada e comprovada, a juizo da Adrninistracao. 
14.S As sancoes previstas poderao ser aplicadas, facultada a defesa previa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de OS (cinco) dias uteis a contar do recebimento da notificacao, 
14.6 No caso de aplicacao de penalidades, a MT PAR deve informar a Secretaria de Estado de 
Gestao - SEGES/MT, para providencias quanta ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores 
do Estado. 
14.7 As multas previstas nesta secao nao eximem a Contratada da reparacao dos eventuais 
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a MT PAR. 
14.8 Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nQ 
8.666/93, responders criminalmente pelos atos praticados devendo a Adrninistracao fazer a 
devida Representacao junto ao Ministerio Publico Estadual. 
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