
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência - TR estabelece os requisitos mínimos adequados a serem 

observados e os parâmetros e diretrizes a serem adotados por empresa CONTRATADA para 

prestação dos serviços relativos à contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO DE 

VEICULO OFICIAL, TIPO SPORT UTILITY VEHICLE (SUV), 0 (ZERO) KM, ANO 

2019/2020 (MÍNIMO), GASOLINA E/OU FLEX (GASOLINA E ETANOL),atendendo às 

necessidades da CONTRATANTE, e ainda orienta, descreve e disciplina todos os procedimentos e 

critérios que deverão estabelecer o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE. 

 

1. JUSTIFICATIVA  

 

1.1.  Faz-se necessária a contratação deste objeto, tendo em vista a necessidade de veiculo próprio a 

ser utilizado exclusivamente pela Diretoria do CROMT em viagens oficiais. 

 

2 DO OBJETO 

 

2.1 Contratação de empresa especializada em serviços à contratação de empresa especializada em 

AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL, TIPO SPORT UTILITY VEHICLE (SUV), 0 (ZERO) 

KM, ANO 2019/2020 (MÍNIMO), GASOLINA E/OU FLEX (GASOLINA E ETANOL), para o 

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. 

2.2 Veículo (Utilitário misto), tipo Sport Utility Vehicle (SUV), com descrições mínimas:  

2.2.1 Ano de fabricação 2019 (mínimo) e Modelo 2020 (mínimo), 04 (quatro) portas laterais 

e uma porta de acesso ao porta malas, Zero quilômetro; será considerado veículo novo (zero 

quilômetro) o veículo antes do seu registro e licenciamento (Deliberação do CONTRAN nº 64, de 30 

de maio de 2008), Tração no mínimo em 02 (duas) rodas (tração 4x2), Garantia mínima de 03 (três) 

anos e/ ou 100 (cem) mil quilômetros, Tanque de combustível com capacidade acima de 80 litros, 

Combustível: gasolina e/ou flex (gasolina e etanol), Motor: Motor dianteiro (mínimo) 2.7gasolina 

e/ou flex (gasolina e etanol), Potência mínima (CV): (mínimo) 159cv, Torque máximo: mínimo de 

25,0/4.000 kgf.m/rpm. Dimensões: Comprimento: Mínimo de 4.785mm, Largura: Mínimo de 

1.855mm, Altura: mínimo 1.835mm, Distância mínima entre eixos: 2,745mm, Cilindrada do motor 

(mínimo) de 2.694 cm3. Acessórios: Vidros e travas elétricas nas quatros portas, Sistema de Alarme, 

Rádio CD/MP3 Player com autos falantes, Ar-condicionado original de fábrica, Freios ABS, 

Rodas/pneus, com aro (mínimo) de 17’’, Capacidade para (mínimo) 05 passageiros, Computador de 

bordo, Desembaçador do vidro traseiro, Cintos de segurança laterais e central traseiro, de três pontos, 

Faróis de neblina dianteiros, Hodômetro digital, total e parcial, Sensor de estacionamento traseiro 

minimo 02 pontos,  Sistema Air Bag, no mínimo Duplo, Travamento automático das portas 

movimento do veículo, Retrovisores com acionamento elétrico, Bancos de couro, Películas nos 

vidros escurecida com transparência mínima de 75% dentro dos parâmetros do CONTRAN, Pintura 

na cor branca, Demais itens e acessórios de segurança exigidos, Manual do proprietário e de 
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manutenção, em português, Capacidade do porta malas (mínimo) 590 litros, Direção elétrica e/ou 

hidráulica; 

2.3 O veículo deverá estar devidamente equipado com os itens e acessórios exigidos pela vigente Lei 

de trânsito. 

2.4 O veículo deverá atender aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, 

de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e legislação correlata. 

2.5 O veículo deverá atender os limites máximos de emissão de poluentes provenientes do 

escapamento fix Poluição do Ar por Veículos Automotores CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 

315, de 29/10/2002, e legislação correlata. 

2.6 O veículo do item deve ser de fabricação Nacional, a fim de atender a Resolução nº 072 de 26 de 

agosto de 2009 do Conselho da Justiça Federal. 

2.7 O veículo deve possuir, de acordo com a classificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem 

constante na tabela do INMETRO Qualidade e Tecnologia, visando atender aos critérios de 

sustentabilidade e economicidade: 

2.7.1 Menor consumo energético; 

2.7.2 Selo de emissão de poluentes, no mínimo 03 (três) estrelas verdes. 

 

3 DO PREÇO DE REFERENCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 

1 

AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL, TIPO 

SPORT UTILITY VEHICLE (SUV), 0 (ZERO) 

KM, ANO 2019/2020 (MÍNIMO), GASOLINA 

E/OU FLEX (GASOLINA E ETANOL) 

01 R$ 189.245,00 

 

4 DA CAPACIDADE TÉCNICA 

 

4.1 A documentação, relativa à CAPACIDADE TÉCNICA consistirá em: 

4.1.1 No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em papel timbrado do emitente, 

firmado por empresa pública ou privada, comprovando já ter executado, ou estar executando, 

já ter fornecido ou estar fornecendo, a contento, os serviços/materiais, compatíveis com o 

objeto da licitação. 

4.1.2 Apresentar documento comprobatório de que é autorizada a operar pelas bandeiras 

que declara representar. 

4.1.3 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade do (s) atestado (s) apresentado (s), apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços. 

4.1.4 Comprovante que atua no mercado igual ou superior a 12 (doze) meses no ramo de 

atividade do objeto licitado 



 

4.2 Em qualquer fase do procedimento é facultada ao CROMT promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos e 

informações que deveriam constar originalmente das propostas. 

 

5 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

5.1. Observado o disposto nos artigos 73 a objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 

5.1.1. Provisoriamente posterior verificação da conformidade com as especificações; 

5.1.2.Definitivamente da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação. 

5.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será 

lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o veículo ser 

recolhido e substituído. 

5.3. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, 

iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

5.3.1. O fornecedor terá prazo de substituição do veículo, a partir da comunicação oficial feita 

pelo CROMT, sem qualquer custo adicional para o CROMT. 

5.3.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em 

atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 

5.4. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, 

nem a ético dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

5.4.1. Veículos e demais componentes de acordo com a Especificação Técnica contidas neste 

Termo de Referência e na Proposta Comercial vencedora; 

5.4.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho; 

5.4.3. Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência. 

5.5. O recebimento definitivo dar-se-á: 

5.5.1. Após verificação física que constate a integridade do produto; 

5.5.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no 

Termo de Referencia.  

5.6. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de úteis, a contar do recebimento 

provisório. 

5.7. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, 

assinado pelo Fiscal de Contrato ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação 

no verso da nota fiscal, efetuada por representante da do CROMT, considerando o valor da compra, 

de acordo com a previsão legal. 

 

6  DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA 

 

6.1. A contratada se obriga, dentro do prazo de prestar garantia contra defeito e vícios de fabricação, 

sem qualquer ônus adicional para o CROMT, contados a partir do seu recebimento definitivo. 

6.1.1. No caso de defeito(s) em peça(s) e se, consequentemente, houver a sua substituição, a 

garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s). 

6.2. A contratada deverá dispor de assistência técnica autorizada/credenciada em todo território 

nacional. 



 

6.3. A contratada declarada vencedora deverá, quando da apresentação da proposta, indicar o(s) 

nome(s) da(s) empresa(s) credenciada/autorizada. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, 

conforme espeque no art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

7.2. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser 

invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título; 

7.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou 

representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes 

defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo; 

7.4. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta 

Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 

7.5. Designar profissional responsável pela entrega do objeto; 

7.6. Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados por seus empregados 

ou representantes, ao Tribunal e/ou terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou 

desrespeito segurança, quando da execução do objeto licitado; 

7.7. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos bens, inclusive, as relativas ao seu 

transporte. 

7.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos 

contratados. 

7.9. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não 

empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos. 

7.10. Manter durante toda a execução deste obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei 

nº 8.666/1993. 

7.11. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, a social ou do estatuto, conforme o caso, 

principalmente em caso de modificação de endereço. 

7.12. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e no Termo de Referência. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega respeitadas as 

normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas. 

8.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA. 

8.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza 

grave. 



 

8.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação; 

8.5. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato; 

8.6. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e neste Termo de Referência. 

 

9 DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado, em parcela única, mediante crédito em conta-corrente até o 10° 

(décimo) dia útil, após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos 

serviços e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada. 

9.2 A Nota Fiscal deverá ser entregue no CROMT, no endereço Rua cinco, quadra 12, lote 7, setor 

A, Centro Politico Administrativo, Cuiabá/MT, CEP: 78049-035. 

9.3 A Nota fiscal deverão ser entregues juntamente com as certidões: 

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 

b) Certidão de regularidade com o FGTS; 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

9.4 Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital e 

neste Termo de Referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante 

vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no 

pagamento; 

10 DAS PENALIDADES 

 

10.1. Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de 

inadimplemento de obrigação pelo licitante, esta estará sujeita às sanções previstas nos (Art. 86 e 87 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Art. 

28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e à rescisão do instrumento contratual, na forma 

prevista nos Art. 79 e 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

10.2. Para fixação das penalidades, serão observados os seguintes critérios: 

I. Por atraso injustificado no início da entrega dos materiais; 

a) Atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), do valor adjudicado; 

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 4% (quatro por cento), do valor adjudicado, sem prejuízo 

das demais cominações legais; e 

c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 

equivalente a 0,5% (cinco centésimos por cento) até 30(trinta) minutos de atraso e 1% (um por 

cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso; 

II. Pela inexecução parcial das condições estabelecidas neste instrumento, o CROMT poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde 

que sem consequências nos prazos e nos valores do Termo de Referência; 

b) multa de até 6% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, sendo que a multa 



 

poderá ser cumulada com outras sanções; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o 

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. 

III. Pela inexecução total das condições estabelecidas neste instrumento, o CROMT poderá garantida 

a prévia defesa, aplicar também, as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde 

que sem consequências nos prazos e nos valores do Termo de Referência; 

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, sendo que a multa 

poderá ser cumulada com outras sanções; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o 

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Parágrafo Primeiro: As multas serão descontadas dos créditos da empresa ou cobradas 

administrativa ou judicialmente; 

Parágrafo Segundo: As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora do contrato, da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Conselho Regional de Odontologia de Mato 

Grosso; 

Parágrafo Terceiro: As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 

demais, quando cabíveis, facultada à defesa prévia do interessado; 

6.3. Serão assegurados à licitante, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, consoante o 

Art. 87 e o Art. 109, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

6.4. A imposição de qualquer penalidade não exime a licitante do cumprimento de suas obrigações, 

nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados ao 

CROMT. 

6.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 

comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de 

atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante 

previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

a)Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento; 

b)Cancelamento do contrato se esta já estiver assinado, procedendo-se a paralisação do 

fornecimento; 

6.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas 

previstas no item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 

11. DO CONTRATO E VIGÊNCIA 

 

11.1. O prazo de vigência do instrumento contratual a ser firmado com a CONTRATADA será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, mediante termo aditivo, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que a 



 

CONTRATADA oferte preços e condições mais vantajosas para o CONTRATANTE, nos termos do 

art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

11.2. A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, na Imprensa Oficial, a ser providenciado pela CONTRATANTE, nos termos do 

parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

12. DAS ALTERAÇÕES 

 

12.1. O contrato pode ser alterado nos casos previstos nos inc. I e II, §§, do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, sempre através de termo aditivo, numerados em ordem crescente ou quando cabível por 

apostilamento, de acordo com o § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 

CONTRATANTE, com a apresentação das devidas Justificativas.  

12.1.1 O contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo CRO/MT: 

a) quando houve modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência a de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93. 

12.2. No interesse do CRO/MT, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou 

suprimido até o limite de vinte e cinco por cento (25%), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da 

Lei nº. 8.666, de 21/06/1993. 

12.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários. 

12.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido na cláusula 

12.5. Exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

13. DA RESCISÃO 

 

13.1. Constituem motivos incondicionais para a rescisão do contrato as situações previstas nos 

artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei n° 8.666/93, inclusive com as consequências do artigo 

80 da referida lei. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13. 2. A rescisão do contrato poderá ser: 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência 

para o CONTRATANTE. 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da 

autoridade competente 8.666/93 sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos 

pela execução do Contrato até data de rescisão. 

 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 



 

 

14.1. É expressamente vedado a CONTRATADA transferir a terceiros as obrigações por ela 

assumidas no Contrato. 

 

15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do CONTRATANTE à continuidade do 

contrato. 

 

16. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e 

do Decreto nº 5.450/2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

16.1.1. Não assinar o contrato e não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade da proposta; 

16.1.2. Apresentar documentação falsa; 

16.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

16.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

16.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.6. Cometer fraude fiscal; 

16.1.7. Fizer declaração falsa; 

16.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.3. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

16.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União, pelo prazo de até 5(cinco) anos; 

16.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999. 

16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

16.7. As multas serão recolhidas em favor do CRO/MT, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, 

inscritas na Dívida Ativa da União e cobradas judicialmente. 



 

16.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.9.Será aplicável cumulativamente ou não outras sanções, multa convencional de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato e de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da contratação, se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo a 

licitante desde já, os diretos da Administração, nos termos do Art. 77, da Lei nº 8.666/1993. 

16.10. Qualquer descumprimento contratual por parte da licitante CONTRATADA, que, por ação, 

omissão ou dolo, prejudique o cofre público, será considerado, para efeitos das sanções 

administrativas, como sendo inexecução total do objeto, aplicando-se o percentual previsto no item 

anterior. 

16.12. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 10 (dez) dias úteis a contar da data 

da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente ou ajuizada a 

dívida, consoante §3º, do Art. 86, e §1º, do Art. 87, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês. 

16.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e 

nos incisos II, III e IV do Art. 87, da Lei nº 8.666/1993, bem como a rescisão contratual, serão 

publicados, resumidamente, no Diário Oficial da União. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Para efeito deste Termo de Referência, não será considerado como precedente, novação ou 

renúncia aos direitos que a lei e o futuro contrato assegurem às partes, a tolerância quanto a eventuais 

descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no contrato. 

17.3. Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das condições e grau de 

dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações  assumidas ou em favor 

de eventuais pretensões de acréscimo de preço em decorrência da execução do objeto deste Termo de 

Referência. 

17.4. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de 

solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei 

nº 10.520/2002, Decreto-Lei nº 3.555/2000, Lei nº 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à 

espécie. 

17.5. Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Mato Grosso - Justiça Federal, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

Termo de Referência e seus anexos. 

 

 


