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CONTRATO N0119/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS 
DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS, PRODUÇÃO, PERSONALIZAÇÃO, 
DIGITALIZAÇÃO, 	RECEPÇÃO, 	LEITURA, 
INDEXAÇÃO, PROCESSAMENTO E CONTROLE 
PARA IMPORTAÇÃO DOS DADOS DOS 
CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO 
SELETIVO DE CONCILIADOR DA COMARCA DE 
CUIABÁ PARA CREDENCIAMENTO DE 
CONCILIADORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO E A EMPRESA RTHOMPSON 
TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA-ME. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do '‘ 

PODER JUDIC/ÁRICOTRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ N. 03.535606/9001-10 com 

recursos próprios (Fonte 1005 ou do FUNDO DE APOIO AO 

jUDICIÁRIO/FUNAJURIS,- CNPJ sob n° 01.872837/0001-93, (Fonte 240), com a  

sede no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, sino, na cidade de 

Cuiabá/MT, neste . ato representado pelo Presidente Excelentíssimo Senhor 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, brasileiro, casado, "portador do RG no 

8665.407 SSP/SP.  e do CPF no 346.327.001-34/cOM endereço acima mencionado, 

no uso de suas atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e 

do outro lado, à empresa 11THOMPSON TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS • 

DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNP]. 07.551.109/0001-66, com sede 'na 

Estrada de Jacarepaguá, no 7.709 sala ,507, Bairro Freguesia na capital do Estado 

do 'Rio de janeiro-RJ, CÉP 22753-033, telefone' (021) 99914-1366, neste aio . 

representado 'pelo, Senhor RONALDO PEIXOTO THO.MPSON, brasileiro, casado, 

portador do RG n.. 81.744.437-0 SSP/RJ e do CPF n.226.624.567-87, doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em 'vista o contido na Dispensa de Licitação n.  
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27/2018 - CIA 0092976-19.2018.8.11.0000, com fundamento no artigo 24, inciso II 

da Lei n. 8666/93, e demais disposições estabelecidas na mesma lei, atualizada, 

bem como disposições stpletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito Privado 

têm, entre si, como certo e . ajustado a Contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em tecnologia da informação e serviços de análise, 
desenvolvimento de sistemas, produção, personalização, digitalização, recepção, 
leitura, indexação, processamento e controle para importação dos dados dos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo de Conciliador da Comarca de Cuiabá 
para Credenciamento de Conciliadores. 

1.2. Integra este .contrato, independentemente de transcrição, o Ofício 
03/2018/CEJUSC - CIA 009297619.2018.811.0000 e Projeto Básico (fls.03 a 10-
TJMT) e a Proposta de Preço da Empresa Contratada (fls. 12/12v-TIMT). 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO. 

2.1. O presente contrato será executado de forma indireta, regime de empreitada 

por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1..0s materiais e o serviço executado serão avaliados com a finalidade de 
Verificar sua conformidade quanto às quantidades e qualidades descrito no 
presente Projeto Básico, podendo solicitar correções no caso de incorreções de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

3.2 Os cartões-respostas personálizados/bem como, a relação de candidatos-por 
sala, listas de presença, lista de mural, lista de porta por sala e ata de ocorrências 
de salas deverão ser entregues no Departamento de Apoio aos Juizados Especiais, 
no máximo até 05 (cinco} dias úteis antes da data da prova. 

3.3 O processamento dos cartões-respostas e elaboração de relatórios dos 
candidatos aprovados, por tipo de inscrição, deverão ser entregues no 
Departamento de Apoio aos Juizados Especiais no prazo máximo de 10 (dez) dias 
após o envio do gabarito definitivo. 
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3.4 Os materiais e o serviço prestado serão recebidos, Conforme o5 artigds 13 a 
76 da Lei n. 8.666/93, da seguinte forma: 	

• 

3.4.1 PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do serviço/produto com as especificações constantes 
do Termo de Referência. 

3.4.2 DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade exigida 
neste Termo de Referêntia, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório/mediante atesto na nota fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA - MODO DE ENTREGA. 

4.1. Após agendamento de data e hora, os cartões-respostas e relatórios deverão 
ser entregues no Departamento de Apoio aos Juizados Especiais - DAJE, localizada 
no Tribunal de justiça, Av. Rubens de Mendonça, sino - Praça das Bandeiras, 
Cuiabá - MT, fone: (65) 3617-3384/3357, no período das 10h às 19h, Onde serão 
conferidos e recebidos. 
e 

CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

5.1. As partes'se declaram sujeitas às normbs da Lei no 8.686/93, atualizada, e 

às cláusulas deste contrato.. 

5.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da .teoria geral de 

contratos e .as disposições de direito privado, 'em especial a Lei no 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor) e 6 Código Civil. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1. O contrato terá.vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, nos 
termos do Artigo 57 da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E-DO PAGAMENTO 

7.1. O valor do contrato será de R$ 5.778,06 (cinco mil e setecentos e 

setenta e oito reais e ;eis centavos). 

7.2. O pagamento será efetuado em duas parcelas iguais. 

7.2.1 O pagamento da primeira • parcela será efetuado na entrega dos materiais 
para aplicação das provas, quais sejam Cartões reptas personalizados em 
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formato digital, relação de candidatos por curso e sala, lista de mural, lista de 

, 	presença por sala, lista de porta de sala, ata de ocorrências de sala e do 

, estabelecimento. 

7.2.2 O pagamento da segunda parcela será efetuado 30 (trinta) dias após o 
atesto e recebimento definitivo, com o serviço completamente prestado (após 
aplicação da prova e entrega dos resultados). 

7.3 A Nota Fiscal de Prestação de Serviços deverá ser entregue acompanhada das. 
Certidões de regularidade fiscal (FGTS, INSS e Certidões Ne§ativas de Débitos: 
Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), todas dentro do prazo de validade. O 
documento fikal deverá contei as especificações dos produtos entregues. 

7.4 As empresas do Estado de Mato Grosso que não tiverem cadastradas as Notas 
Fiscais eletrônicas deverão apresentar comprovante de Nota FiScal de Prestação • 

de Serviço para Órgão Público. 

7.5 Apresentada a Nota Fiscal de Prestação de Serviço caberá ao Fiscal do 
contrato, atestá-la, nos termos do presente Termo de Referência, encaminhando-
a ao departamento responsável pelo pagamento. 

pitusuLA OITAVA — DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. Os recursos orçamentarios para custear esta contratação correrão' por conta 

do Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, FONTE 240, no elemento despeta 

3.3.90,39.4.1. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1-. Fornecer todo material necessário para execução dos serviços, conforme 

consta nos próximos itens a segbir: 

' 9.2. Produzir 3.634 (três Mil, seiscentos e trinta e quatro) cartões-respostas 
personalizados em formato digital e empaCotados de forma que não sejam 

'danificados durante a operação de trahsporte, assinalando na embalagem as 
especificações detalhadas da' quantidade, do local e da Sala. 

9.3. Disponibilizar relação de candidatos por sala, lista de mural, lista de presença 
por sala, lista de porta por sala, ata de ocorrências de salas. 

9.4. Preparar og documentos para digitalização dos cartões de respostas. 
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9.5. Capturar e digitalizat 3.634 (três mil, seiscentos e trinta e quatro) cartões 
respostas. 

.9.6. Processar e elaborar relatórios dos candidatos aprovados/claSsificados; por 
tipo de inscrição, observando a ordem de classificação, bem como a lista dos não 
aprovados. 

9.7. Substitdir, às suas expensas, de imediato, após notificação formal, os itens 
entregues em desacordo com as'especificações deste Termo de Referência e com 
a respectiva proposta, ou que apresente vicio de qualidade. 

9.8. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer' informação confidencial que 
venha ater acesso, durante a execução do contrato.,  
9.9. A Nota Fiscal de Prestação de Serviços deverá ser, entregue acompanhada 
das Certidões de regularidade fiscal (FGTS, INSS e Certidões Negativas de 
Débitos: Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), todas dentro doprazo de 
validade. O documento fiscal deverá conter as especificações dos produtos 
entregues. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) diãs, após após o recebimento 
definitivo do serviço Prestado. ' 
10.2. Fiscalizar a execução deste Contrato. 

10.3. O documento fiscal deverá estar devidamente atestado e instruido com as 
certidões de regularidade fiscal. 

10.4. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da Lei, 8.666/93. 
10.5. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, 
na forma da legislação n. 8666/93. 

CLÁUSULA ONZE - PRAZO DE EXECUÇÃO 

11.1. Os cartões respostas, devidamente empacotados; deverão ser entregues no 
máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da data da prova, no Departamento de 
Apoio.aos Juizados Especiais ,- DAJE. 

11.2. A relação dos candidatos aprovados e classificados.  no Processo Sehetivo 
demais relatórios a serem solicitados pela Administração, deverão ser entregues 
no prazo máximo de 10 (dez) dias após o envio do g ba to definitivo. 
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CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização do contrato será exercida pela servidora GRACLIA 

TEREZINHA PAIM DE CASTRO, matricula 5337 e terá como fiscal substituto o • • 

servidor DANTE RUBENS FERREIRA SANTANA, matrícula 10633, nos-  termos 

dg art. 67 da Lei n. 8.666/93, competindo-lhe tomar as providências, de modo a 
assegurar que este seja executado de acordo com as cláusulas avençadas. 

12.2. A presença da fiscalização do Tribunal de Justiça não elide nem diminui a 

responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

12.3. A gestão do contrato ,no Tribunal de Justiça/MT, ficará a cargo do 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos/TJ-MT:  

CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

, 13.1. Na hipótese de ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, 

especialmente de inadimplemento de ,obrigação pela CONTRATADA, esta estará 

sujeita às sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei no 8.666/1993, sendo que 

para fixação das penalidades, serão observados os seguintes critérios: 

13.2 Advertências por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de 
qualquer item pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores 

do CONTRATO. 

13.3 Multa: - 

13.3.1 Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para entrega dó 
objeto, sem que haja jUstificativa aceita pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará sujeito à multa equivalente a 1% (um por cento) do valor -unitário dos 
serviços em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 100/o (dez por cento) 

do valor dos serviços. 

13.3.2 Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, o CONTRATANTE poderá 
considerar inexedução parcial ou total do contrato, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença. 

13.3.3 No caso de inexecução parcial do objeto, quando a CONTRATADA deixar 
de entregar parcialmente-  os serviços, poderá ser aplicada multa equivalente a 
15% (quinze por cento) do valor dos serviços não entregues; 



15.1. O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos às 

seguintes,prerrogativas: 
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13.3.4. No caso de inexecução total do objeto, quando a CONTRATADA deixar de 
- entregar a totalidade dos serviços, poderá ser àplicada multa equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor total do contrato. 

13.3.5 Fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida da multa no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunidação oficial. 

13.4. Poderá ser aplicada multa de 30% (trinta porcento) do valor do contrato, 

caso a CONTRATADA descumpra qualduer outra'condição ajustada e, em especial, 

quando ocorrer em falha na execução dos serviços pactuados ou rescindir nos 

termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

18.5. SuspenSão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

13.6. 	Declaração de- inidoneidade que impede o licitante/contratado de 

licitar/contratar com a Administração Pública. 

13.7. Serão assegurados à CONTRATADA, em qualquer caso, o contraditório e.  a' 

ampla defesa, consoante os artigos 87 e 109, ambos da Lei no 8.666/1993. 

13.8. A Èmposição de qualquer penalidade nãd exime a contratada do 

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 

reparar ou ressarcir eventuais danos causados à contratante. 

CLÁUSULA CATORZE — DAS VEDAÇÕES 

14.1..E vedada ao CONTRATADO: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Terrno de COntrato para qualquer 

, 	operação financeirá; 

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em 

lei. 

CLÁUSULA QUINZE — DAS PRERROGATIVAS 
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a) Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do 

interesse público, nos termos do artigo 65, da Lei ri. 8.666 de 21.06.93, 

respeitados os direitos do CONTRATADO; 

Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados -no inciso I do 

artigo 79 da Lei n°8.666/93; 

Fiscalizar a execução; 

Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste 

e rescindir o Contrato nos termos do artigo 77 da Lei n. 8.866/1993. 

CLÁUSULA DEZESSEIS — DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Nenhuma modificação poderá ser feita nas-especificações sem autorização 
expressa da Fiscalização, CUJA responsabilidade desta é do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

16.2. A CONTRATADA, ao aceitá-las assumirá a responsabilidade pela sua correta 
e completa execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial. 
ou total. Nesta hipótese, deverá apresentar à Fiscalização sua proposta de 
alteração, que deverá ser aprovada antes da sua implementação. 

16.3. Possíveis- omissões, falhas ou incorreções das diretrizes dos serviços ora 
fornecidos não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA pretender .cobrar 
"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. 

16.4. A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
qualquer re'sponsabilidade da CONTRATADA para outras entidades. 

CLÁUSULA DEZESSETE— DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO 

17.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia deste contrato e dos eventuais 

termos aditivos, fará publicar no Diário Oficial do Estado, resumidamente, o seu 

extrato, de acordo com o artigo 61, parágrafo único, da Lei n0 2.666/93. 

17.2. Os eventual apostilamentos referentes a reajustes ordinários ou alteraç.ão 

de empenho não serão publicados, devendo; entretanto, ser juntados ao processo. 

CLÁUSULA DESDITO — DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

. 18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer 

1 	, 	
stões oriundas do presente contrato, que não u rem ser resolvidas pela via /rA 

8 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIVISÃO DE CONTRATOS 



73/M7 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Contrato no 119/2018 — CIA 0092976-19.2018.8.11.0000  

administrativa, com renúncia de qualquer outro, por.  mais privilegiado que seja. 

18.2. E assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, as 

partes firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, parà 

um só efeito legal, na presença de duas testemunhas. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

Leandit de Oliveir Carteio - Eserwerste .(5,20 Ç.0,3td0  ECYP16312-011 
' 	cP` fittos,4 "bsauitiri..on..hr..idtenáliost  

RUI RAMO RIBEIRO 
Presidente do Tribuna/de Justiça de Mato Grosso.  

CO 

Representante RONALDO P 	TO THOMPSON 
RTHOMPSON TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERV S DE INFORMÁTICA LTDA-ME. 

CONTRATADO 

AVSIM!Itir lentiante.ttEtPjfirEr MINN (1) 344o* Olt1273. 

rentrolon 	CARTÓRIO O RECREIO t armr23823 , 
DENOTAS 

RONALDO-PEIXOTO ISCIPSON ........ 	..... ....0SePte  
•Qfç• • Rio de danem), 04/122018. Serventd 

Testemunhas: 
1) 	 2) 	 
RG 	 RG 
CPF 	 CPF 
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