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CONTRATO n° 24/2018 — CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 

TERMO DE CONTRATO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 24/2018 , QUÊ CELEBRAM ENTRE SI O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO/FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO-
FUNAJURIS E A EMPRESA W A EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA 

O ESTADO DE MATÓ GROSSO, por intermédio' do 

PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ N. 03.535606/0001-10 ou do FUNDO DE 

APOIO AO JUDICIÁF210/FUNAJURIS, CNPJ sob o n° 01.872837/0001-93, com recursos (Fonte 100) 

»u (Fonte 240), Com sede no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, na cidade de 

Cuiabá/MT neste ato representado pelo RUI RAMOS RIBEIRO, Brasileiro, Casado, portador da 

Carteira de Identidade n. 8665.407 SSP/SP e do CPF sob o n. 346.327.001-34, doravante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa W. A. EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA., CNPJ no 09.238.496/0001-00 e Inscrição Estadual n. 28.366.069-4, 

com -sede na Rua ,Abrão Julio Rahe, no 1435, Bairro Jardim os Estados, Campo 

Grande/MS, CEP. 79.020-190, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Senhor WELLINGTON REINALDO NABUCO, portador da Carteira de Identidade 

n° 767374, expedida pela SSP/MS e CPF n°608.097.791-53, tendo em vista a que consta no Edital de 

'Pregão Eletrônico 48/2017, na Ata de Registro de Preços n.13/2018 e em observância às 

disposições da Lei rio  8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto n°7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 2.271i de 7 de julho de1997 resolvem 

celebr'ar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° 48/2017 mediante as 

cláusulas e Condicó-es a seguir enunciadas. 	. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de impressão corporativa 

(outsourcing de impressão) com fornecimento de equipamentos'e insumos (exceto papel) para . 

atender o Poder Judiciário de Mato Grosso, conforme descrito no Termo de Referência, suas 

tabelas e anexos, partes integrantes do ANEXO ido Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n. 48/2017 e á Ata de 

Registro de Preço n.13/2018, bem como â proposta vencedora., solicitação de empenho CIA- 
f 

0020583-96.2018.8.11.8.0000. independentemente de transcrição. 
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. CONTRATO n° 4/2018 — CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 . 
1.3. Objeto da contratação: Cdnforme solicitação de empenho — CIA 0020583-96.2018.8.11.0000 

Item Descrição ̂  1° Grau 2°Grau Total 
, 

Valor anual 10 
Grau 

Valor anual 10  
Grau 

Total Anual 

01 
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
LASER 	. 
MONOCROMÁTICA 	OU 

Marca: 	Brother Modelo: 

MFC-16902DW
.  

120 LED MONOCRÁTICA
r  

90 210 	• 
' 

R$ 336.43297 RS 252.324:73 R$ 588.757,70 

02 IMPRESSORA 	LASER 

COLOR OU ELO COLOR; 

Marca: 	Xerox 	Modelo: 

VersaLink C400ON 

2 21 23 R$ 15 525,86 RS 163 021,54 R$ 178.547,40 

03 IMPRESSORA 	LASER 
MONOCROMÁTICA / LED, 
MONO(BLACK)WHITE), 
Marca erother modelo 1-W- 
162020W 	 . 

352 235 587 R$ 691.157,62 R$ 461.426,55 R$ 1.152.583,87 

: 	Total 	i 474 346 826 R$ 1 043.116;45 R$ 876 772,52 R$ 1.919.888,97 

CLÁUSULA SEGUNDA , VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste contrato, contado da data da sua assinatura, excluído.  o dia do 

começo e incluído o dia do vencimento, é de 48 (quarenta e.oito) meses, consoante o artigo 57, 

IV da Lei n. 8.6E6/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de RS 159.990,75 1 cerito e cinquenta e nove mil e 

novecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de 

R$ 1.919.888,97 (um milhão novecentos e dezenove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e 

noventa e sete 'centavos).  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas-  e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessárias ao cumprimento integral-do objeto da contratação. 	' 
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CONTRATO n°24/2018 —CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 
CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão prbgramadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, conforme Informação 

orçamentária n.86/2018/COPLAN, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0001 — 1° Grau e UG 0002 -2° Grau 

Fonte: 240 

Programa de Trabalho: 036— Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.40.4.1. - R$ 1.043.116,45 (0001) 

3.3.90.40.4.1. - R$ 876.772,53 40002) 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2009— Manutenção das Ações de Informática 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos 'recursos próprios para atender às 

despesas-da mesma natureza, cuja alocação será feita no inicio de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO 

5.1.0 pagamento' será efetivado até 30 (trinta) dias após a entrada da Nota. Fiscal de Serviço 

devidamente atestada , e com todas as certidões conforme exigências do TR e Edital. 

5.2. Em atendimento a Resolução n. 195/2014 do CNJ, a qual disciplina sobre a distribuição de 

recursos para o 1° e 2° Grau de jurisdição, a Contratada deverá emitir duas Notas Fiscais 

distintas por grau de jurisdição, de acordo com b respectivo empenho. 

5.3. ApreSentada a fatura, caberá ao Fiscal do contrato, atestar as Notas Fiscais:verificando a 

regular prestação do serviço, encaminhando ao Departamento do FUNAJURIS, para pagamento; 

54. O pagamento será feito mensalmente com base nos preços constantes da proposta da 

CONTRATADA apresentada na licitação, adotando a -metodologia de taxa fixa mensal por 

equipamento, mais volume efetivamente produzido, subtraído de eventuais ajustes (glosas) em 

função do não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no item 5.3. do Termo 

de Referência. 

5.5. Os faturamentos da taxa fixa mensal aos equipamentos deverão ser efetuados de acordo 

com o mês civil, sendo que os equipamentos instalados ou retirados ao longo do mês deverão 

ter o custo da taxa fixa proporcional ao tempo de utilização, considerando-se: 

5.6. Novas instalações: da conclusão da instalação até o final do mês; 
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CONTRATO n° 24/2018 - CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 
5.7. Retirada de equipamentos: do inicio do mês até a data' solicitada pelo TJMT para sua 

retirada, não isentando a CONTRATADA do ajuste de pagamento (glosa) previsto por 

descumprimento do nível de serviço na forma do item 5.3 do Termo de Referência. 

5.8. Para o faturamento dos serviços, o volume mensal de impressão deverá ser obtido a partir 

dos contadores físicos dos equipamentos, sendo permitido à CONTRATADA obter os contadores 

por meio de programas de coleta, desde que devidamente.  autorizado pelo TJMT, além da 

obrigatória apresentação dos Anexos XII e XV (Termo de Referência), devidamente preenchidos 

sendo :o Anexo XV nas condições descritas no item Obrigações da Contratada (Termo de 

Referência) — penúltinio parágrafo — , sendo que: 

5.9. O registro de impressões será comparado com o número registrado no servidor, de 

bilhetagem nos seis primeiros meses de implantação, e, a posteriori, a critério do fiscal; • r  

5.10. A critério do Fiscal, a contabilizaçãci poderá ser validada pelo servidor de bilhetagem de 

impressão e a fatura extraída do sistema, para melhoria e qualidade dos serviços; 

5.11.0 Fiscal do Contrato, quando identificar anomalias ou inconsistências nos relatórios de 

impressa& exigirá da empresa Contratada os relatórios de hardwares dos equipamentos; 

5.12. A Contratada, .na responsabilidade da gestão do Sistema de Outsourcing de Impressão, 

deverá, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, encaminhar os relatórios de hardware 

dos equipamentos, quando solicitados pelo Fiscal dô Contrato; 

5.13.0 Fiscal do Contrato suspenderá o pagamento da Contratada até a entrega dos 

documentos exigidos para a verificação de inconsistências ou anomalias de impressão. 

514. Para ,as impressoras que por ventura estejam instaládas utilizando a porta USO, à 

contratada poderá apresentar solução para captura do contador, ou comprovar o contador físico 

com relatório retirado do próprio equiparnento, devidamente assinado pelo gestor alocalidade. 

5.15. A planilha de medição, relatórios e atestes dos Gestores, relacionadas nas Anexos XII e 

XIV (Termo de Referência), juntamente com as notas fiscais/faturas' deverão ser enviadas para o 

fiscal técnico, se possível or e-mail, até o 1° dia útil de cada mês, para serem conferidas e 

atestadas. 

5.16. O pagamento fica subordinado à manutenção de todas as Condições de habilitação por 

parte da. contratada, bem como condicionado à venficaçâo da situação da regularidade fiscal, 

podendo a Administração reter os pagamentos devidos caso a empresa contratada não esteja 

regular com a seguridade sociál, consoante o parágrafo 3°, do art. 195, da CF/88; • 

5.17. Nenhum pagamento será efetivado a contratada se pendente uma das condições de 

habilitação_ 
.-- 
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CONTRATO n0  24/2018 — CIA 0025337-81:2018.8.11.0000 
5.18. O pagamento somente será realizado mediante entrega pela CONTRATADA juntamente 

com a Nota Fiscal, dos seguintes documentos: 

Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas; 

Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários; 

C) Comprovante de recolhimento dos encargos ficais; 

d) Comprovante de recolhimento dos encargos sociais; 

5.19. A comprovação de que trata o item anterior será demonstrada mediante apresentação de 

documentos oficiais, correspondentes.  ao  mês do adimpleMento da obrigação ou, 

excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições; 

5.20. O pagamento dos serviços poderá ser suspensá em caso de descumprimento das 

obrigações trabalhistas dos envolvidos na contratação. 

5.21.•0 pagamento dos serviços: 

- poderá ser suspenso em caso de descumprimentO das obrigações trabalhistas dos 

envolvidos na contratação. 

prestados no último mês de vigência contratual . somente ocorrerá após a 

comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas (pagamento salário, 

recolhimento de encargos, referente ao último mês de vigência do contrato e quitação 

relativa à rescisão do contrato de trabalho entre empregado e.  empregador), por, parte 

da CONTRATADA, haja vista a implicação da responsabilidade subsidiária do; 

CONTRATANTE, quanto àquelas obrigações (art. 71 da Lei n° 8.666/1993 e 

Enunciado n°331 do TST). 

5.22. Qualquer atrasá ocorrido na apresentação da :fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 

exigidos como condição para pagamento Por parte da Contratada, irriportará em suspensão do , 

praio de vencimento da obrigação da Contratante. 

5.23. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma 

forma o Fornecedor, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, ocorrida 

entre a data final prevista para Ol  pagamento e a data de sua efetiva realização. 

6. CLÁUSULA SEXTA —,REAJUSTE 

6.1.0 REAJUSTE dos preços dos serviços objeto deste contrato poderá ocorrer desde que 

observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação 

1 
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CONTRATO n° 24/2018 — CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 
da proposta de preços pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de • 

inicio dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o 

— IPCA, acumulados em 12 (goze) meses. 

6.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

6.3. Caso a CONTRATAbA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-lo, ecorrerá a preclusão do direito. 

6.4. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de 

extinto o contrato.. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE; no prazo máximo de 10 

, (de) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante; contado da data da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 

5% (cinco por cento) do valor anual atualizado de contrato, cabendo.a Contratada optar por uma 

das seguinte ,s modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da.dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 

sob a forma escriturar, mediante registro em sistema centraliíado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 

	

7.2. 	A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

Prejuízos diretos causados à administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante a contratada. 

Cobertura trabalhista e previdenciária; 

7.3. • . -A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados nos itens da alínea "b" do item, observada a legislação que rege a matéria; 

	

7.4. 	A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante,. no Banco do 

Brasil, em conta corrente específica, Com correção monetária, a ser indicada pelo Departamento 

do FUNAJURIS/EINANCEIRO, de acordo com Termo de Cooperação Técnica vigente; 

(- - . .. 

..) 	
i 
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CONTRATO n° 24/2018 — CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 
7.5. 	Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos. 

sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

7.6. 	No caso da garantia apresentada na modalidade fiança bancária, deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

7.7. 	No casb de ocorrerem alterações no valor do contrato ou prorrogação de sua vigência 

ou, ainda, caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

'obrigação, a Contratada obriga-se a renovar ou reforçar a garantia apresentada, observando nos 

.mesmo moldes (exigências e prazos) estabelecidos para o inicio da contratação, Sujeitando-se 

inclusive às penalidades; - 

7.8. 	O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do 

edital e das clausulas contratuais; 

7.9. 	O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

7.10. 	Será considerada extinta a garantia: 

Com a devolução da apólice, carta finca ou autorização para o levantamento de 

impOrtâncias dêpositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de 

declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado de que a contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato. 	• 

A Contratante executará a garantia na forma -prevista na legislação que rege a 

matéria. 

7.11. 	A garantia prestada somente será liberada após comprovação de que a contratada 

quitou todas as obrigações decorrentes da contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. 	O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão.em pregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no 

Termo de Referência, ANEXO I do Edital. 

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

responsabilidade da empresa contratada. 

8.3. 	Nesta contratação teremos os fiscais e seus substitutos: Fiscal Demandante, Fiscal 

Técnico e Fiscal Administrativo. Abaixo seguem os nomes dos servidores que serão )3 

responsáveis por estas fiscalizações: 	 é 

í 	7  

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 5/N - Praça das Ba'eira 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - TeL (65) 3617-3747 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso . 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo —Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 
E-mail: divIsão.contptosejrntjus.br  

T.I/MT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

   

   

CONTRATO R°  24/2018 — CIA 0025337-81.2018.8.11.0000 , 
Fiscal Demandante 

Nome ' 
i 

Marcos Pinto Gomes Júnior 

gatricula 5851 	
. 

, 
E-Mail marcos.gomeslinit ut br 

Área (Departamento/Setor) Diretor do Departamento de Supdrte e Informaçao 
Fiscal demandante substituto 

Nome Thomás Augusto Caetano 

Matricula .5544 

E-Mail thomas.caetano(dtjmt.ius.br  

Área (Departamento/Setor) Coordenadbr de Tecnoltigia da Informação 
Fiscal técnico 

Nome Helton dorrêa Pereira da Matta 

Matricula 21594 

E-Mail helton.matta(ffitjmt.jus.br  . 

Área (Departamento/Setor) Departamento de Suporte e informação 

Fiscal técnico substituto 

Nome Marcos Pinto Gomes Júnior 

Matricula 5851 

E-Mtçif ' marcos.gomest.jint.jus.br  

Área (Departamento/Setor) 
, 

-Departamento de Suporte e Informação 

Fiscal administrativo 

Nome 	. Marco Antonio Molina Parada 

Matrícula 5
N
548 

E-Mail marco.parada@f mt.jus.br 	• 

Área (Departamento/Setor) Coordenadoria Administrativa 
Fiscal administrativo ubstituto _ 

Nome 	.... Anderson Domingos Augidsto • 

Matricula 10082 

E-Mail anderson.au igtHltatinitjus.bç 

Área (Deparlarnepto/Setor) Coordenadoria Administrativa 

(  

2 I 	
A \AJ-)B4J  
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. 8.4. • 	Atribuições do fiscal técnico: • 

8.5. 	Será o responsável por acompanhar a implantação da solução como um -todo,' 

alocação das impressoras e instalaçãg dos saftwares, sendo responsável direto para verificar se 

a CONTRATADA está cumprindo com todas as exigências do Termo de Referência. • 

8.6. 	Será o responsável pela aplicação de advertências e sugestões de penalidades 

8.7.- 	Será o responsável para realizar o ateste e encaminhamento para pagamento das 

notas fiscais. 

8.8. 	O servidor que estiver no exercício ou em substituição no cargo de Gestor Geral da 

Comarca, deverá realizar as seguintes atribuições: , 

8.9. 	Acompanhar -  a execução dos serviços em. sua localidade, quanto à qualidade e 

atendimento ao NMS estipulado no item 5.3. do Termo de Referência. 

8.10. 	Relatar ao fiscal técnido qualquer anomalia que por ventura ocorra durante a 

execução do contrato, para que as devidas providências sejam tomadas. 

8.11. 	Realilar a fiscalização quanto ao volume de impressão de sua localidade. 

8.12. 	Primar para que sua unidade não exceda a cota que será estipulada. 

8.13. 	Promover campanhas para o uso consciente.  das impressões. 

8.14: 	Notificar os servidores de sua localidade que, de acordo com os relatórios extraídos 

da Solução de gestão de impressão, apresentem utilização indevida do recurso. 

8.15. 	Atestar o Relatório de Serviços, conforme modelo Anexo XV do Termo- de Referência, 

em até (dois) dias úteis. 

8.16. 	A gestão do contrato no Tribunal de Justiça/MT ficará a. cargo do Departamento 

Administrativo — Divisão de Contratos. 

9 	CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. • São obrigações da CONTRATANTE: 

9.1.1. 	Notificar a empresa a ser contratada, por escrito e com antecedência mínima 

de 72 horas sobre aplicação de eventuais multas e/ou outras penalidades de sua 	- 

responsabilidade. 

9.1.2. 	. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada, às 

dependências do PODER JUDICIÁRIO-MT para execução dos serviços,, no horano 
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expedi'ente do PJMT. O acesso será permitido desde que previamente apresentado e 

cadastrado junto g Coordenadoria Militar. 

9.1.3. 	Promover, caso necessário, auditoria .técnica e operacional do ambiente e 

recursos utilizados pela empresa a ser contratada, por meio de pessoal próprio ou 

equipe de terceiros. 

Fornecer a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas 

e pontos de acesso á rede) para instalação,e funcionamento dos equipamentos. 

9.1.5. • 	Fornecer .a infraestrutura neceasária para o Suporte Técnico trocai 

(Presencial) dos técnicos alocados, como: espaço físico, mobiliário, telefone, 

computador, internet. 

9.1.6.. 	Todos os componentes da solução deverão ser homologados pelo TJMT 

antes de entrareM no ambiente.de  produção. 

9.1.7. 	O TJMT disponibilizare em sua sede os seguintes recursos para uso da 

solução de gestão do ambiente de impressão: um servidor virtual na plataforma VMware 

vSphere 6 com sistema operacional Windows Server 2012 82 64 bitê ou posterior, 

necessário para suprir a demanda do projeto. 

9.2. São Obrigações da CONTRATADA: 

9.2.1. 	Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

9.2.2. 	Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, Comerciais e trabalhistas 

resultantes da execução dos serviços, bbjeto do Termo de Referência ANEXO I do 

Edital. 

9.2.3. 	Responsabilizar-se por todos os ônus referente ê aos Serviços objeto do 

Termo de Referência. 

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidos na . 	. 
legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vitimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou• erri conexão com -eles, 

ainda que, eventualmente, acontecido nas dependências do PODER JUDICIÁRIO-MT. 

9.2.5. 	Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao TJMT, a seus prepostos 

ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da empresa a ser contratada, em 

decorrência de falhas ou imperfeiçõesmafexecução dos serviços. 
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9.2.6. 	Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios cauSados aos bens que 

lhe forem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente 

após o recebimento da notificação expressa do fiscal, sob pena de glosa de qualquer 

importância que tenha direito a receber. 

	

9.22. 	Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer 

outros dados disponibilizados pelo TJMT, em função das peculiaridades dos serviços a 

serem prestados. 

	

9.2.8. 	Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer. 

outra informação acerca das atividades, objeto do Termo de Referência, sem prévia 

autorização do TJMT. 

	

92.9. 	Indica, no ato da assinatura do contrato, um profissional para atuar como 

preposto da empresa para tratar das questões relativas à execução dos serviços e ao 

faturamento:  

	

9.2.10. 	Esclarecer, em 48 horas, eventuais dúvidas e indagações deste PODER 

JUDICIÁRIO-MT. 

	

9.2.11. 	Comunicar ao Fiscal do Contrato, designado pelo TJMT, qualquer fato J 

extraordinário ou anorrnal que ocorra durante a vigência do.contrato. 

	

9.2.12. 	Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pelo TJMT, 

conforme os Níveis Mínimos de Serviço. 

	

9.2.13. 	Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências do 

PODER JUDICIÁRIO-MT, ouso obrigatório de uniformes e crachás de identificação. 

	

9.2.14. 	Realizar semestralmente a manutenção preventiva dos equipamentos,- de 

forma a garantir o atendimento às exigências do.  Termo delReferência, protocolando, no 

Departamento de Protocólo Geral deste TJMr, relatório assinado pelos gestores das 

unidades, comprovando a realização da manutenção. 

	

9.2.15. 	Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas 

determinadas pelo TJMT no.Termo de Referência. 

- 

	

9.2.16. 	Fornecer os suprimentos, entre eles toners, kit de manutenção, peças de 

reposição e acessórios, exceto papel, de acordo com as características determinadas 

pelo TJMT. Entregar,. instalar, testar e pegar assinatura do Gestor da unidade, em letra 

legível, matricula, setor, preferencialmente com cópia do documento e outros artifícios 

que julgar necessário, de cada lotação em que forem instalados os equipamentos, 

acerca da conformidade, no prazo estabelecido. 
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9.2.17.. 	Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo 

dessa atividade, dando a destinação correta. 

9.2.18. 	Refazer os serviços executados de maneira incorreta ou insatisfatória, 

conforme os prazos do Nível Mínimo de ,Serviço, sem ônus para o TJMT. 

9.2.19. 	Manter os equipamentos- sempre providos de consumíveis, peças e 

acessórios e em condiçõds de funcionamento plend e de qualidade, de forma a atender' 

às demandas estimadas constantes do Termo de Referência. 

92.20. 	Responsabilizar-se por todos os Procedimentos de aquisição, recebimento, 

estocagem, transporte, distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um 

estoque suficiente para gaÉantir a disponibilidade dos serviços; em cada unidade do 

PODER. JUDICIÁRIO-MT, conforme Anexo IV, nos níveis exigidos no Termo de 

Referência, ressaltando que a aquisição de papel sulfite será de responsabilidade do 

TJMT. 

9.2.21. 	Promover, semestralmente, campanhas de incentivo à diminuição de 

impressões e cópias e de divulgação de dicas de uso dos equipamentos e de formas 

otimizadas de trabalho, com prévia aprovação do fiscal. 

9.2.22. 	O fornecimento de estabilizadores fica a critério da contratada, em virtude da 

existência de poucos pontos do circuito elétrico estabilizado. 

9.2.23. 	Toda ação e suporte necessário para boa prestação do serviço e gestão da 

ferramenta deverá ser realizado pela.  contratada, tais como instalação de agentes, 

renomeação de equipamentos, instalação de drivers, renomeação de dispositivos, 

cadastro de usuários, permissionannento de uSuários, banco de dados de usuários 

atualizados, personalização de relatórios, dentre outras funcionalidades que poderão ser 

solicitadas de acordo com a necessidade e demanda do fiscal do contrato. , 

9.2.24. 	A Contratada deverá encaminhar mensalmente, 'por e-mail, para o Gestor 

Geral! Gestor Administrativo das Comarcãs / Juizados, planilha de ateste dos serviços 

prestados nas localidades ANEXO XV do Termo de Referência. Este documento deverá 

ser encaminhado pela Contratada ao fiscal do contrato, devidamente assinado pelos 

responsáveis das localidades, sendo pré-requisito para pagamento. 

9.2.25. 	Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança e uniforme 

necessários à execução dos serviços e realizar programas internos de treinamento de 

seus empregados; nos primeiros meses de execução contratual, para as práticas de 

sustentabilidade, observadas as normas ambientais vigentes, comprovando ao fiscal do 

contratrate è exto mês de execução contratual. 
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9.2.26. 	Obrigações referente ao Impacto Ambiental: 

9.2.26.1. A contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de 

sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição' 

Federal/88, e em conformidade com art. 3°, da Lei n° 8.666/93 e com o art. 6°, 

da Instrução Normativa/SLTI/MPOG n°01, de 19 de janeiro de 2010; 

9.2.26.2. Observar e zelar para que os produtos/materiais e peças não 

contenham substancias perigosas em concentração acima Cla recomendada na 

diretiva ROHS (Restrictiob of Certain Hazardous Sbstances), tais como 

mercúrio, chumbei, cromo hexavalente, cádmio, bifenilpolibromadoS, éteres 

difenil-polibromadoê. 

9./26.3. Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas — "ABNT NBR, referente ao Liso de materiais atóxicos, biodegradáveis 

e recicláveis. 

9.2.26.4. Orientar seus empregados para colaborar de foi'ma efetiva no 

desenvolvimento das atividades de programas de separação de resíduos 

sólidos, e resíduos recicláveis descartados, em recipientes para coleta seletiva 

nas cores internacionalmente identifiCadas, de acordo coma Lei n° 12.305/10, 

Decreto n°5.940/06 e Decreto Federal 7.404/10. Preferência as embalagens 

reutilizáveis, biodegradáveis e logistiêa reverá. 

9.2.26.5. Visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e 

ferramentas, contribuindo para a' redução do consumo de energia, bem como 

na utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem 

como evitar o uso de extensões elétricas, em conformidade com a Lei de 

Eficiência Energética n° 10.295/01, Decreto n°4.131/02; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. 	Nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV, db art. 4°, da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízos das multas previstas no Edital e das demais penalidades legais, a licitante 

que: 

a) Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 
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Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigência 

do. Contrato: 

' Apresentar documentação falsa; 

• Deixar de apresentar documentos exigidos para o certame; 

Retardar, falhar ou-fraudar a execução:da obrigação assumida; 

Não mantiver a proposta 

Comportar-se de modd iniclôneo ou cometer fraude fiscal. 

10.2. 	Com fulcro no artigo 7°, da Lei n° 10.520 e nos artigos 86, 87 e 28, da Lei d° 

2666/93, a contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

Administração, de inexecução total ou parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades 

t a) Advertência; 

b) 	Multa de: 

b.n 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso 

injüstificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para 

apresentação de documentos ou assinatura e devolução da Ata. Casci o atraso 

para assinatura e devolução da Ata seja süperior a 10(dez) dias, e a critério da 

Administração, poderá configurar inexecução total da obrigação a."ssumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b.2) 0.5% (meio por cento) sbbre o valor constante da nota de empenho, no caso 

de atraso injustificado para entrega do objeto, até o lirhite de 10% (dez por 

cento). Após 20 (vinte) dias, e a critério da Administração, ppdera ocorrer a não-

aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial 

da obrigação assumida; 

b2) 3% (três por cento) ,ao dia sobre o valor do bem, no caso dê atraso 

injustificado para substituição do objeto que apresentar defeitos de fabricação 

durante o período da vigência dó contrato, limitada a incidência de 10(dez) dias. 

Após esse prazo, e a critério da Administração; poderá configurar inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

b.4) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso por 

,periodo superior ao previsto na alínea "b.3"; 
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b.5) 10% (dez por.  cento) sobre o valor totalJadjudicado, no caso de não aceitar 

manter o compromisso assumido quanto aos preços registrados, ou em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

suspensão temporária dd direito de participar de licitação com im'pedirnento de 

contratar com o Tribunal, pelo prazo de até 2(dois) anos; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

10.3. 	, O valor da multa aplicada após o regular processo administrativo', será 'descontado de 

pagamentos eventualmente devidos -pelo Tribunal de Justiça á contratada ou cobrado 

judicialmente por meio da Procuradoria do Estad'o, ou, ainda, poderá ser monvertida em 

suspensão do direitoíde licitar com este órgão; 

10.4. 	As sanções previstas nas alíneas "a', "c" e "d", do parágrafo acima poderão ser 

aplicadas, cumulativamente, à pena de multa; 

10.5. 	As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do parágrafo acima também poderão 

ser aplicadas ao licitante, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar 

recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou 

demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

10.6. 	Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contado da intimação adi' parte do TJ/MT, o respectivo valor será encaminhado pal'a 

execução pela Procuradoria Estadual; 

10.7. 	Do ato que aplicar a penalidade 'caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão ou 

nesse prazo; 	. 

10.8. 	Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico —DJE as sanções administrativas 

previstas no Termo de Referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública; 

10.9. 	O possível órgão aderente a ARP será o responsável pelas sanções administrativas 

aplicáveis ao fornecedor, inclusive aplicação da pena prevista neste termo, de acordo com o que 

preceitua as Leis: n° 8.666/93 e .10.520/02 e pelos Decretos: n°  3.555/00 e 7992/2013 e suas 

alterações; j  

10.10. 	As multas cometidas, sem prejuízo das clamais penalidades, serão aplicadas quando 

do atraso da entrega do objeto/serviço ou inadimplir, conforme artigo 86 e 87, da Lei 8.666/93 e, 

se for o caso, artigo 7 da Lei 10.520/2002. 
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10.11. 	Em • caso- de descumprimento parcial ou total do contrato, a CONTRATADA ficará 

sujeita às seguintes penalidades; garantida a prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da notificação d9 TJMT, sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 86 e 87, da 

Lei 8.666/93: 	. 

10.12. 	Advertência; 

10.13. 	Multa de até 0,05% (cinco centésimos por cento), aplicada sobre o valor global do 

contrato, por cada dia útil de atraso nas datas de entrega dos itens de hardware e software que 

serão estabelecidas.no  plano de implantação, na forma do Anexo X do Termo de Referência. 

10.14. 	Multa de até 0,01% (um centésimo por cento), aplicada sobre o valor global do 

contrato referente ao serviço de implantação, por cada dia útil de atraso com relação ao prazo 

estabelecido para a sua conclusão conforme Anexo X do Termo de Referência; 

10.15. • 	Mblta de até 0,01% (um-  centésimo por cento). aplicada sobre o valor global do 

contrato, por cada dia útil de atraso conforme o tópico Orientações aos Usuários. 

10.16. 	Multa de até, 0,01% (um centésimo por cento), aplicada sobre o valor global do 

contrato, por cada dia útil de atraso na reposição do técnico de atendimento local, conforme o 

tópico Suporte Técnico Local (Presencial). 

10.17. 	Multa de até 0;01% (um centéSimo pôr cento), aplicada sobre o valor.  global do 

contrato, por cada dia útil de atraso na reposição do quantitativo de equipamentos da 'reserva 

técnica conforme subitem 5.6. do Termo de Referência, 

10.18. 	Multa de até 5 % (cinco por cento), aplicado sobre o valor total da fatura de serviços 

correspondente ao irês da ocorrência da violação dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) nos 

termos do subitem 5.3 do Termo de Referência. Desta fauna, na ocorrência de inobservância de 

tempos de resolução, atendimáto ou de disponibilidade que ultrapassem os descontos máximos 

estabelecidos no NMS, a CONTRATADA estará, além dos descontos decorrentes da violação do 

NMS, sujeita à penalidade ora estabelecida. 

10.19. 	- Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com-a gravidade da infração 

incidente sobre o valor global do contrato, em razão do descumprimento de' outras obrigações 

contratuais não abrangidas pelos subitens anteriores. 
• 

10.20. 	O total das multas aplicadas não poderá exçeder a 20% (vinte por cento) do valor 

gbbal do contrato. 

. 	• 
10.21. 	Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades.  serão assegurados à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

Bloce Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
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1022. 	A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão unilateral do contrato pelo 

TJMT, nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido no mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA—RESCISÃO 

11.1. 	O presente, Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no artl 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. 	Os casos de retcisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à préVia e ampla defesa. 

11.3. 	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8666, de 1993. 

11.4. 	O termo de rescisão, sempre que possivel, será precedido: 	• 

	

11.4.1. 	Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

	

11.4.2. 	Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

	

11.4.3. 	Indenizações e Multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — VEDAÇÕES' 

12.1. 	É vedado à CONTRATADA: 

	

12A.1. 	Caucionar -ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer .operação 

financeira;  

	

12.1.2. 	Interromper a execução dos serviços !sob alegação de inadimplemento por , 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉÓIMA TERCEIRA.— ALTERAÇÕES 

13.1. 	Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666, 

de 1993.,  

13.2. 	A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os • 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do 'valor inicial atualizado do contrato. , 

	

13.2.1. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive 'o acréscimo de que trata o ê 1° do arr. 65 da‘Lei n°8.666, de1993. 

„(,)  
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113. 	As supreásoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
— , 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 

	

14.1. 	 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520,, dê 2002 e demais normas 

federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 

1990— Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO 

	

15.1. 	Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nó prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA FORO 

16.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá Estado de Mato Grosso, para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento renunciando-se qualquer outro.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias  

- de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Cuiabá - MT, 19 ris! março de 2018. 
ti 

Desembargador RUI RAM9t RIBEIRO 
Presidente do TRIBUNAL,4DE JUSTIÇA 

CONTRATANTE 

Representante Senhor ELLINAINA  EINALDO NABUCO 
0-115.—A, • -7.  

IN 
W. A. EQU AMENTOSt SERVIÇOSILTDA. 

CO TRATADA 
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