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, CONTRATO 37/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS - ENVOLVENDO 

AS 	ETAPAS 	DE 	PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO, \ COORDENAÇÃO 	E 

ACOMPANHAMENTO, CONTEMPLANDO TODOS 

OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS, 

ABRANGENDO 	APOIO 	LOGÍSTICO, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE TODA INFRAESTRUTURA DEMANDADA, 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/FUNDO DE APOIO AO JUDICÁRIO - 

FUNAJURIS E A EMPRESA INFORTOUCH 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. 

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNP1 

N. 03..535.606/0001-10, com recursos do FUNDO DE APOIO AO 

JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, CNP] n° 01.872837/0001-93 (Fonte 240/640), 

sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, 

CEP 78.049-926 neste ato representado , por seu Presidente, o Exmo. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, brasileiro, casado, 

portador da Carteira de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF sob o n. 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 5/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 361/-3726 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisão.contratos@Omitjus.br  

Tl/MT 

 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 
Fls.  

  

   

Contrato 37/2019 — CIA 0022006-57.2019.8.11.0000 

012.075.878-42, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado à 

Empresa INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

11.729.180/0001-63, sediada na Av. André Antônio Maggi, n. 487, Bairro 

Alvorada, CEP 78.048-847, Telefone 3365-5467 - Cuiabá/MT, doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representado pelo Procurador constituído 

Sr. RODRIGO PRIETO, portador da Carteira de Identidade no 17328411, 

expedida pela SEJUSP/MT e CPF no 033.283.481-66, tendo em vista o que 

consta no Processo Administrativo n. 386/2018 (CIA 0103853-

18.2018.8.11.0000) — Pregão Presencial n. 2/2019 e, em observância à Lei no 

8.666/1993, à Lei no 10.520/2002 e ao De6reto no 2.271/1997, resolvem 

celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a_ seguir 

enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa,  

especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos - envolvendõ. 

as etapas de plánejamento, organização, coordenação e acompanhamento, 

contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos 

de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e 

manutenção de toda infraestrutura demandada, para Suprir as necessidades do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas previstas neste instrumento.' 

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Prègão Presencial n. 2/2019 e ao 

Termo de Referência n. 26/2018-DMST e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

1.3. Do objeto da contratação: 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

INFORTOUCH AGENCIA DE COMUNICAÇAO, EVENTOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. 

I 

Lote 
Único 

Item 
_ 

• 

Descrição . Unidade Quan 
t. 

Valor 
Unitário 

RE 

Valor 
Total 
RS 

5 

• 

SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA 
PROFISSIONAL 	: 	CAPACITADO 	E 
UNIFORMIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE 

DIÁRIA . 15 RS 59.40 . R$891,00 
 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 
COM MATERIAL DE LIMPEZA INCLUSO COMO 
(PANO DE CHÃO, ASPIRADOR, VASSOURAS, 
BALDES. 	' 	PRODUTOS 	auimicos 
NECESSÁRIOS. 	FORNECER 	E 	COLOCAR 
PAPEL 	HIGIÉNICO, 	PAPEL 	TOALHA 	E 
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DE BOA 
QUALIDADE 	(DIAS 	VEZES 	AO 	DIA 	OU 
SEMPRE QUE FOR NECESSAE10). CARGA 
HORÁRIA DE .08 HORAS. CUIABÁNÁRZÉN 
GRANDE 	• 

6 

GARÇOM 	- 	PROFISSIONAL 	COM 
EXPERIÊNCIA EM EVENTOS E NO TRATO 
COM 	AUTORIDADES, 	DEVIDAMENTE 
UNIFORMIZADO. UNIFORME CUJO MODELO 
DEVERA 	SER 	APROVADO 	PELA 
CONTRATANTE. 	• 

. 

. 
, DIARIA 10 

• 

126 123,00 IRS 
1230,00 

7 

ELETRECISTA 

PROFISSIONAL 	ELETRICISTA, 	HABILIDADE 
TÉCNICA, PARA INSTALAR FIOS, CABOS E 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, SABER USAR 
FERRAMENTAS DE TESTE, SABER REPARAR 
E SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
E ELETRONICOS, SABER FAZER CÁLCULOS 
E INTERPRETAR DESENHOS TÉCNICOS. O 
PROFISSIONAL 	DEVERÁ 	ESTAR 	MUNIDO 
DOS EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO 
DO TRABALHO 	COMO 	POR 	EXEMPLO: 
CHAVE DE FENDA, CHAVE FHILIPS, ALICATE 
DE 	CORTE, 	ALICATE 	DE. ELETRICISTA, 
DÉSCASCADOR 	DE 	FIOS, 	TESTE 	DE 
TENSÃO, TESTE DE CONTINUIDADE, FITA 
ISOLANTE. CARGA HORARIA DE 8 (OITO) 
HORAS. CUIABÁNÁRZEA GRANDE. DIÁRIA. 

DIÁRIA 

. 

10 

• 

R$ 160,00 R$ 
1.600.00 

8 

TECNICO 	DE 	SOM 	- 	PROFISSIONAL 
CAPACITADO PARA SERVIÇO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO 	DE 	EQUIPAMENTO. 
CAPCIDADE 	PARA 	OPERAÇÃO 	DE 
EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, PA E 
OUTROS, 	CONHECIMENTO 	DE 	SISTMAS 
ANALÓGICOS 	E 	DIGITAIS. 	DEVERÁ 	SE 
APRESENTAR COM NO MINIMO 1 HORAS 
ANTES DO INICIO DO EVENTO. 	. 

8 HORAS 
• 
10 R$ 140,01 

1.400,10 
 

R$ 
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, 

. 

1 

1 

I 	i 
li  

g 

RECEPCIONISTAS P.ORTUGUES 	, 

PROFISSIONAL 	ESPECIALIZADO 	EM 
SERVIÇO DE RECEPTIVO DE EVENTOS. 
QUANDO SOLICITADA, DEVERÁ POSSUIR 
EXPERIÊNCIA 	NA 	ATIVIDADE, 	ESTAR 
TRAJADA DEVIDAMENTE COM UNIFORME 
OU ROUPA CLÁSSICA. CARGA HORARIA DE 
08 (OITO) HORAS. CUIABÁNÁRZEA GRANDE. 
DIÁRIA. 

DIÁRIA 

• 

20 

. 	• 

. 

R$ 128,33 

. 

'RS  2.566,60 

. 

• 

10 

, 

'COPEIRA .— 	EXECUTARÁ 	SERVIÇOS 	DE 
PREPARO 	DE CAFÉ, 	CHÁ E 	SUCO 	E 
ATENDIMENTO JUNTO ,A MÁQUINA DE CAFÉ 
EXPRESSO. 	LAVAGEM 	ADEQUADA 	DAS 
LOUÇAS . E DOS UTENSILIOS DE COPA, . 

DIÁRIA 15 R$68,50 

• 

R$ ANTES E DEPOIS DO USO LIMPEZA DE 
GELADEIRA 	• E 	 OUTROS 1.027,50 
ELETRODOMÉSTICOS, 	SE 	NECESSÁRIO. 
LIMPEZA DE PUISO DE BALCÃO DE COPA. 
PROFISSIONAL COTADO APENAS QUANDO 
HOUVER NECESSIDADE. 	 . 

. 	11 

• 

COORDENADOR DE ESTACIONAMENTO E 
OU MANOBRISTA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO DE 
MANOBRISTAS. E 	COORDENAÇÃO 	DE 
VEICULOS EM EVENTOS, COM HABILITAÇÃO 
E EXPERIENCIA, SENDO NECESSÁRIO USO 
DE 	PALETC), 	GRAVATA 	E 	CRACHÁ 	DE 
IDENTIFICAÇÃO. CARGA HOFtARIA 08 (OITO) 
HORAS. CUIABÁNÁFtZEA GRANDE. DIÁRIA ' 

. DIÁRIA 
- 

10 

. 

RS 12000 1.200,00 
 

RS 

14 

PUFF REDONDO OU QUADRADO GRANDE, 
ESTOFADO .E REVESTIDO EM CORVINO OU 
TECIDO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 
TRÊS OPÇÕES 	PARA APROVAÇÃO DO 
FISCAL DE EXECUÇÃO. 

UNI/ 
DIARIA 

. 

10 R$4900 

' 

R$49000 

- 

15 
SOFÁ 2 LUGARES. A EMPRESA DEVERA 
APRESENTAR 	TRÊS 	OPÇÕES 	PARA 
APROVAÇÃO DO FISCAL DE EXECUÇÃO. 

UNI/ 
DIARIA , 5 RS 73,20 

• 
R$ 36600 

16 
SOFÁ 3 LUGARES. A EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 	TRÊS 	OPÇÕES 	PARA UNI/ 

DIARIA 
5 hs 163,33 

. 
R$ 81665 

APROVAÇÃO DO FISCAL DE EXECUÇÃO. 

18 

• 

MESA DE APOIO, MESA LATERAL OU MESA 
DE CENTRO PARA COMPOR AMBIENTES. A 
EMPRESA 	DEVERÁ 	APRESENTAR: TRÉS 
OPÇÕES PARA APROVAÇÃO DO FISCAL DE 
EXECUÇÃO. 

UNI/ 
DIARIA 10 RS 96,40 R$ 964,00 

22 

TENDA:LOCAÇÃO 	DE 	TENDA 	MODELO 
PIRAMIDAL MED 4.40 X 4.40 MONTADA EM 
ESTRUTURA 	DE 	AÇO' - CARBONO 
GALVANIZADO 	OU 	PINTADA 	NO 	COR 
ALUMINIO COBERTA EM LONA BRANCA ANTI 
EXTINGUIVEL,COM BLACK-OUT SOLAR COM 
ART 	DE 	MONTAGEM 	CUIABÁNÁRZEAN 
GRANDE. LOCAÇÃO ATÉ 03 DIAS. 

UNIDADE 

' 
• 

30 

' 

, 	. R$ 50000 

• 

R$ 
15.000,00 
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23 

- ...... 
TENDA: LOCAÇAO DE TENDA MODELO 
PIRAMIDAL MED 5.00 X 5.00 MONTADA EM 
ESTRUTURA 	DE 	AÇO 	CARBONO 
GALVANIZADO 	OU 	PINTADA 	NO 	COR 
ALUMINIO COBERTA EM LON 
A BRANCA ANTI EXTINGUIVEL,COM BLACK- 
OUT SOLAR COM ART DE MONTAGEM 
CUIABÁNÁRZEA GRANDE. . LOCAÇÃO ATÉ 
03 DIAS. 

i 
UNIDADE 

" 
25 

. 

R$ 319,24 
R$ 

7.981,00 

24 • 

TENDA: 	LOCAÇAO DE TENDA MODELO 
PIRAMIDAL MED 10 X 10 MONTADA EM 

UNIOADE 10 

. 

R$4253 

. 

. 

R$ 
4295,30 

• 

ESTRUTURA 	DE 	AÇO . 	CARBONO 

GALVANIZADO 	OU 	PINTADA 	NA 	COR 
ALUMINIO COBERTA EM LONA BRANCA. 
COM 	CALHA 	EMAÇO, 	ANTI 

EXTINGUIVEL,COM BLACK-O-UT SOLAR COM 

ART 	DE 	MONTAGEM 	CUIANNVÁRZEA 
GRANDE. LOCAÇÃO ATÉ 03 DIAS. 

. 
' 

25 

LOCAÇAO 	DE 	GRADIL. 	DESCRIÇAO: 

LOCAÇÃO DE GRADIL MEDINDO 2,20X 1,20M 
SEGUINDO 	TODAS 	AS 	NORMAS 	ABNT.. 
DIARIA EM METRO LINEAR 

METRO 
LINEAR 

200 
• 

R$ 26,25 
R$ 

5.250.00 

- 

26 100 

BOX - TRUSS - 0-30/0-25 -ESTRUTURA BOX-
TRUSS, EM ALUMINIO, PARA FIXAÇÃO' DE 
FUNDO DE PALCO EJOU OUTRAS. METRO 

-LINEAR. ATÉ 3 DIAS DE DIARIAS. 

METRO 
LINEAR 

RS 35.32 
- 

R$ - 
'3.532.00 

- 

28 UNIDADE 

LOCAÇAO 	DE 	BANHEIROS 	QUÍMICOS 

MONTADO, 	CABINE 	PORTÁTIL, 	MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 1,15M X 1,20M X 2,30 M DE 
ALTURA, 	TANQUE 	PARA 	DEJETOS 	DE 
CAPACIDADE DE 220 LITROS, BOMBA PARA 
DESCARGA. 	INCLUSO 	MANFJTENÇÃO, 
DEVENDO 	ESTAR . DISPONIBILIZADO 	EM 

LOCAL ' 	E 	HORÁRIO 	DETERMINADOS 
PREVIAMENTE. 	CAPITAL 	E 	INTERIOR. 
DIÁRIA. 

- 

.. 

-... 

15 R$ 78, 

. 

R$ 
1.181,2575 

29 

— 

BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADORES 
DE DEFICIENCIA: LOCAÇÃO DE BANHEIRO 
QUIMICO 	INDIVIDUAL, 	PORTÁTEIS, 	PARA 
DEFICIENTES FÍSICOS, COM MONTAGEM, 
MANUTENÇÃO 	OIÁRIA, 	COM 	CAMINHÃO 
LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL 
EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, 
DIMENSÕES PADRÕES QUE PERMITAM A 
MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO 
USUÁRIO 	NO 	INTERIOR 	DO 	BANHEIRO, 

UNIDADE 

. 

06 R$ 9.3.75 

. 

. 

R$ 562,50 
• 

• 

COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS 
E 	ACESSÓRIOS 	DE 	SEGURANÇA 	QUE 
ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM 
NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS 
ÓRGÃOS 	OFICIAIS 	COMPETENTES, 

APRESENTAR 	LICENÇA 	SANITÁRIO 

MUNICIPAL 	PARA 	DESCARTE 	DOS 
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30 

LOCAÇA0 	DE 	CLIMATIZADORES 	POR 
SISTEMA DE ASPERSÃO COM DIMENSÃO DE 
18' 	(DEZOITO 	POLEGADAS) 	COM 
CAPACIDADE DE COBERTURA DE ATE 100 

 	W. DIÁRIA 	 , 

, 

UNIDADE 10 R$334,47 R$ 
3.344,70 

. 

31 

• 

LOCAÇA0 	DE 	CLIMATIZADORES 
EVAPOFtATIVO TIPO COOLER COM VAZÃO 
DE AR 	DE 	23.000 	Ma/IS 	COM 	PAINEL 
ELETRONICO QUE PERMITA O CONTROLE 
DE . VELOCIDADE. O. CLIMATIZADOR ,ÃO 
PODERÁ' 	ASPERIR 	ÁGUA 	E 	SUA 
ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER AUTOMATICÁ 
ATRAVES t  DE 	TUBULAÇÃO 	DE 	ÁGUA. 
DEVERÁ COBRIR UMA AREA DE ATÉ 180 W. 

UNIDADE 
' 

10 R$ 132.79 
, 

• 

R$ 
1.327,90 . 

32 
PORTA 	BARRER 	- 	PORTA 	BANNER 
RETRÁTIL DE ALUMINIO NA COR PRETA OU 
	 PRATA COM ALTURA DE 2M. 

UNIDADE 
/DIÁRIA 20 R$ 20,00 RS 400,00 

. 

33 

SONORIZAÇA0 	PEQUENO 	PORTE 
COMPLETA PARA PUBLICO DE • ATÉ 100 
PESSOAS(EM AUDITOR10), COM MESA DE 12 
CANAIS, 4 CAIXAS DE SOM. 03 MICROFONES 
SEM 	FIO, 	PEDESTAIS. 	CABEAMENTO 	E 
OUTROS 	, 	ITENS 	NECESSÁRIO. 
ACOMPANHAMENTO DE 01 TECNICO.DIARIA 
DE 08 HORAS. CUIABA E VARZEA GRANDE 

r 

DIÁRIA 5 R$ 170,00 

- 

R$850,00 

34 

SONORIZAÇAO 	PEQUENO 	PORTE 

. 

DIÁRIA 
. 

5 

. 

, 
R$ 260,00 

•• 

R$ 	• 
1.300,00 

COMPLETA PARA PUBLICO DE ATÉ 300 
PESSOAS (EM AUDITOR10). COM MESA DE 
12 	CANAIS, 	4 	CAIXAS - DE • SOM, 	03 
MICROFONES 	SEM 	FIO, 	PEDESTAl$, 
CABEAMENTO 	E 	OUTROS 	ITENS 
NECESSÁRIO. ACOMPANHAMENTO DE 01 
TECNICO.DIARIA DE 08 " HORAS. CUIABÁ E 
VARZEA GRANDE 

• 

• 
35 

• 

SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE COMPLETA 
PARA PUBLICO DE ATÉ 500 PESSOAS (EM 
AUDITOR10), COM MESA DE 24 CANAIS, 4 
CAIXAS DE SOM, 04 MICROFONES SEM FIO, 
PEDESTAIS, CABEAMENTO 'E OUTROS ITENS 
NECESSÁRIO. ACOMPANHAMENTO DE 01 
TECNICO. DIARIA DE 08 HORAS. CUIABA E 
VARZEA GRANDE. 

• 

DIÁRIA 10 R$ 270,00 

. 

. 

R$ 
2.700,00 

36 
MICROFONE COM FIO: MICROFONE SEM FIO 
PROFISSIONAL (INCLUI PEDESTAL DE MESA 
OU DE CHÃO QUANDO NECESSÁRIO) 

UNIDADE 15 R$ 13,00 R$ 195,00 

. 

37 
, 

MICROFONE SEM FIO MULTIFREQUENCIAL 
COM 	BATERIA 	SOBRESSALENTE 	(SE 
SOLICITADO INCLUIR PEDESTAL DE MESA 
OU DE MÃO) 

/DIARIA 15 
UNIDADE .  

R$28.00 R$420,00 

39 
MICROFONE 	AURICULAR: 	MICROFONE 
AURICULAR ,SEM FIO COM BATERIA OU ONIDADE 10 R$ 36,00 R$360,00 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3726 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: dIvisào.contrattas@Dmt.jus.br  

n/M7  

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

• 

   

   

Contrato 37/2019 - CIA 0022006-57 2019 8 11 0000 

. 

PILHA INCLUSO 
.. 

i 

40 

SISTEMA COMPLETO DE PROJEÇÃO 	
• 

SISTEMA DE PROJEÇÃO CONTENDO: 01 
PROJETOR 	MULTIMIDIA 	DE 	4;LTA 
RESOLUÇÃO MINIMA 	DE 	3.000 	LUMENS 
COMPLETO, E NOTEBOOK (WINDOWS 2000, 
EXCEL, WORD, POWER POINT, INTERNET 
EXPLORER) 	CABOS, 	PERIFÉRICOS 	« 	01 3.000,00 
TELÃO 	DE 	120" 	(2,40 	X 	1,80M); 	TRIPÉ 
REGULÃVEL, COM MONTAGEM E TECNICO. 
DIARIA 	8HORAS. 	GUIAM 	E 	VARZEA 
GRANDE. 
. 	. 

UNIDADE 10 

. 

R$300,00 R$ 

41 

LOCAÇAO DE TV DE ATE 50" LED COM DVD 
PLAYER 	INSTALADA 	EM 	PEDESTAL 	DE 
FERRO 	OU ALUMINIO. 	DIARIA.CUIABA 	E 
VAREA GRANDE.  

. 

UNIDADE 
/DIARIA 

10 R$ 122,00 R$ 

.. 	1220,00 

42 
ESTABILIZADOR. CONFIGUERAÇÃO MÍNIMA 
DE 4 SAÍDAS 110/220, 600VA. 

UNIDADE 
/DIARIA • 

10 
. 

R 	8,00 R$ 80,00 

45 
I 

PAINEL DE LED DE ALIA RESOLUÇÃO — 
LOCAÇÃO 	DE 	PAINÉIS 	ELETRÔNICOS 
MODULARES, 	COM 	CAPACIDADE 	PARA ' 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS ESTÁTICAS' 
E DINÂMICAS DIGITAL, P4MNI. INDOOR OU 
OUTDOOR. 	INCLUIR 	TRANSPORTE, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO, 
ALÉM 	DE 	EQUIPAMENTOS ' ACESSORIOS 
PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 
IMAGENS. 

UNIDADE 
ADIARIA 

, 

15 

• 

R$ 131, 66 

. 

. 

R$ 
1.974,90 

49 

MONITOR 	LED 	DE 	TELA 	PLANA 	46" 
MULTITOLICH FULL HD, INCLUINDO CABOS, 
DVI, VGA, USB, HDMI; SUPORTE DE PAREDE 
:E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O 
PERFEITO 	FUNCIONAMENTO. 	INCLUIR 
SUPORTE DE PAREDE. 

UNIDADE 
/DIARIA 

10 

. 

R$ 160,001.600,00 
R$ 	' 

i . 

51 

, 

ILUMINAÇAO — REFLETOR LED PAR 64
•  

RGBW 54 LEDS DE 3W DMX RGB STROBO, 
EM ALUMINIO COM BASE PARA CHÃO E 
TETO ATÉ 1.000 WATTS DE POTÊNCIA, DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO 
E AMBIENTE, PORTA GELATINA, INCLUINDO  
IMPADA, CABEAMENTO E INSTALAÇÃO E 
GELATINA EM 4 CORES. 

.UNIDADE 
AMARIA 

10 

' 

- 

' 
R$ 30,00 R$ 300,00 

. 

53 

MÁQUINA 	DE 	CAFÉ 	EXPRESSO 
AUTOMÁTICA. DEMANDA DE 100 CAFÉS 
DIÁRIOS. INCLUSOS INSUMOS: SACHE DE 
AÇÚCAR, DE ADOÇANTE, MEXEDOR E COPO 
DESCARTÁVELDIARIA 

UNIDADE 10 R$ 136,48 R$ 
1.364,80 

60 

LANCHE SIMPLES - PÃO DE QUEIJO - 01 
TIPO DE ' SALGADO ASSADO - 01 TIPO DE  
BOLO, 01 FRUTA E 02 TIPOS DE SUCO. OS 
SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO 
LOCAL INDICADO PELO MP E PREPARADOS 
NO DIA DO EVENTO. A .ENTREGA DEVERÁ 

- 

POR. 
PESSOA 

500 

• 

R$ 10,00 
R$ 

5.000.00 

/ 
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• 
_ 	. 

• 

• 

i 

1 

i 
I 
i 

• 

SER 	ACONDIONADA 	EM 	BANDEJAS. 
ADEQUADAS PARA QUE MANTENHAM O 
SABOR E QUALIDADE. 	PREVER COPOS, 
PRATOS, 	TALHERES, 	GUARDANAPOS 	- 
TODOS bESCARTÁVEIS - PARA REALIZAÇÃO 
DO SERVIÇO. DURAÇÃO MINIMA DE 30 
MINUTOS E MÁXIMA DE 1HORA. PREVER 
REPOSIÇÃO E 01 GARÇOM PARA CADA 50 
CONVIDADOS. 'APROVAÇÃO DO CARDÁPIO 
PRÉVIA JUNTO AO FISCAL 

. 

; 

. 

64 
ARRANJO DE FLOR ,TROPICAL OU DE 
EPOCA PARA PALCO EM FORMATO LEQUE 
OU CASCATA MENINDO 2M 	' • 

UNIDADE 
" 

5 R$72,11 

. 

R$360,55 

66 
ARRANJO GRANDE DE FLOR TROPICAL OU 
DE EPOCA PARA MESA TIPO APARADOR EM UNIDADE 5 	. R$ 16626 R$ 831,30 
CACHEPOS DE VIDRO OU FERRO. 

66 
6ARRAN:30 MEDI° DE FLOR TROPICAL PARA 
MESA TIPO APARADOR 	MONTADO EM 
CACHEPOS DE VIDRO OU FERRO 

UNIDADE 5 R$ 6327 R$ 316.35 

67 
ARRANJO PEQUENO DE FLOR TROPICAL 
PARA MESA TIPO APARADOR. MONTADO-  EM 
ANFORA. 

UNIDADE 
- 

5 R$ 30,00 

. 

125 150,00 

' 
69 

ILUMINAÇA0 DECORATIVA COM LUZ DE LED 
• 

• 
UNIDADE 10 R$.100.00 

R$ 
1,000.00  

70 

CADEIRA 	PLÁSTICA 	- 	CADEIRAS 	EM 
POLIETILENO, 	COR 	BRANCA, 	MATERIAL 
RESISTENTE. 	MODELO 	SEM 	BRAÇO. UNIDADE 1000 R$ 1,86 RS 

1.860,00.  , INCLUSO A ENTREGA E COLOCAÇÃO E 
RETIRADA 

- 
71 

CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO INCLUSO 1 
UNIDADE 1000 RS 3,80 

R$ 
3.800,00 A ENTREGA E COLOCAÇÃO E RETIRADA 

72 

MESA PLÁSTICA- MESAS QUADRADAS EM 
POLIETILENO. COR BRANCA, NAS MEDIDAS ' 
77 X 72 X 77 CM. INCLUSO AENTREGA E 
COLOCAÇÃO E RETIRADA • 	. 

UNIDADE 500 R$3 94, 
R$ 

1.970,00 

. 	73 
TOALHA PARA MESA MEDINDO 2X2M EM 
TECIDO 	FINO 	(ADAMASCADO 	OU 
SEMELHANTE) EM CORES VARIADAS. 

UNIDADE 
• 

400 RS 4,83 
. 

R$ 
1.932,00 ' 

74 

TOALHA PARA MESA (BRANCA OU PRETA, 
QUADRADA 	— 	1,40 	X 	140) 	EM 	BOAS 

. CONDIÇÕES DO TECIDO, SEM MANCHAS, 
COM BAINHA, LAVADAS E PASSADAS 

UNIDADE 
/DIARIA 

• 
175 R$ 1000 , 

' 
R$ 

1.750.00 
I 

75 

TOALHA; PARA MESA (BRANCA OU PRETA, 
OUADRADA 	— 	3,15 	X 	2,40) ' EM 	BOAS 
CONDIÇÕES DO TECIDO, SEM MANCHAS; 
COM BAINHA, LAVADA E PASSADA 

UNIDADE 
/DIARIA 

175 - R$ 25 ,00 
• 

R$ 
4.375,00 

76 

VASOS 	COM 	PLANTAS 	NATURAIS 	EM 
CACHEPOS EM CERAMICA VITRIFICADA OU 
MADEIRA DE TAMANHOS VARIADOS PARA 
AREAS 	DE 	CIRCULAÇÃO. 	TAMANHOS 
VARIADOS. 	 . 

UNIDADE 5 R$ 107,70 R$538,50 

-96 
GARRAFA 	DE 	CAFÉ . — 	INLCUINDO 
CHICARAS/ACUCAR E ADOCANTE 

UNIDADE 
INCLUSO 

TAXAS 
100 R$ 13,00 R$ 

1.300,00 
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98 

COFFEE BREAK TIPO 2 - CAFÉ, LEITE, CHÁ, 

CHOCOLATE QUENTE, 2 TIPOS DE SUCO, 02 
TIPOS 	DE 	PETIT 	FOURS, 	04 ' TIPOS 	DE 
SALGADOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUICHES, 

02 TIPO DE BOLO, 01 TORTA SALGADA. 

SALADA DE FRUTAS . 

POR 
PESSOA 

' 500 R$ 20,00 
R$ 

10.000,00 

TOTAL: R$ 105.938,90 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e oito 
'reais e noventa centavos.) 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste instrumento será de 12 (doze) meses a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei no 8.666/1993, 
desde que' haja autorização formal da autóridade competente e observados 
os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos 
serviços.tem' natureza continuada; 

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre .a execução do contrato, 
com informações de que os serviços tenham sido prestados 
regularmente; 

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a 
Administração mantém interesse na realizaçãõ do serviço; 

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece 
economicamente vantajoso para a Administração, 

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o 
interesse na prorrogação; 

2.1.7. Seja•comproyado que o contratado mantém as condições iniciais 
de habilitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO'  

3.1. O valor total da contratação é de R$ 105.938,90 (cento e cinco mil 
novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos). 
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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 
necessários alo cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. 	O valor acima é meramente estimativo, de forma que OS 

pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de 
serviços efetivamente prestados. 	, 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. 	As despesas estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Tribunal de Justiça' do Estado' de Mato Grosso 
para o exercício de 2019; na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0002 -20  Grau 

Fonte: 240 / 640 

Programa de Trabalho: 2007 	Manutenção de Serviços 
Administrativos Gerais 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.4.1 

PI: 036 - Apoio Administrativo 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes 
correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS 
TIPOS DE EVENTOS 

5.1. 	Os serviços registrados serão executados conforme discriminado 
abaixo: 

5.1.1. 	Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo 
com o período e itens especificados em Ordem.  de Serviço própria de cada 
eyento, a 'ser emitida pelo fiscal do Contrato, a depender da programação 
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dos eventos, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do 
contrato. 

	

5.1.2. 	O horário poderá ser estendido até a finalização de cada 
evento, com o pagamento das horas extras utilizadas, desde que 
previamente autorizado pela área demandante, com anuência da Divisão 
de Manutenção e da• Coordenadoria de Comunicação do Tribunal. de 
Justiça. 

	

5.1.3. 	As Ordens de Serviço serão.emitidas nos seguintes prazos: 
5.1.3.1. Até 10 (dez) dias corridos antes da data prevista para 

realização de eventos com público previsto de até 250 pessoas; 
5.1.3.2. Até 15 (quinze) dias corridos antes da data prevista para 

realização de eventes com público previsto de 251 a 450 pessoas; 
5.1.3.3. Até 30 (trinta) dias 'corridos antes da data prevista para 

realização de eventos com público previsto de 451 a 600 pessoas; 
5.1.3.4. Coletivas de Imprensa terão tratativas diferenciadas nos 

prazos e terão ordens emitidas em até 24 (vinte e quatro) horas antes do 
inicio do evento. Tal condição se justifica em função da peculiaridade para 
o atendimento em curto espaço de tempo das necessidades da Assessoria 
de Comunicação e da Divisão de Serviços deste Poder que ocorrerão 
muitas vezes de forma urgente e inesperada; 

	

5.1.4. 	As Ordens de Serviço poderão ser emitidas em prazos 
menores, dependendo de aceitação da empresa e tendo impacto sobre o 
valor do item "assessoria técnica". 

	

5.1.5. 	A contratada deverá elaborar e enviar proposta de preços 
inicial para a Unidade demandante do Tribunal de Juátiça, a contar da 
data de recebimento da Ordem de Serviço, nos seguintes prazos; 

5.1.5.1. Para eventos com público previsto de até 250 Pessoas, 02 
dias úteis; 
5.1.5.2. Para eventos com público previsto de 251 a 450 pessoas, 05 

dias úteis; 
5.1.5.3. Para eventos com público previsto de 451 a 600 pessoas; 06 

dias úteis; 
5.1.5.4. Coletivas de Imprensa terão tratativas diferenciadas nos 

prazos e o envio de proposta será de até 14 (quatorze) horas antes do 
evento. Tal condição se justifica em função da peculiaridade para o 
atendimento em curto espaço de' térnpo das necessidades da Assessoria 
de Comunicação e da Divisão de Serviços deste Poder que ocorrerão 
muitas vezes de forma urgente e inesperada; 
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5.1.6. 	A Unidade Demandante, ao receber a proposta, terá o prazo 
de 2 (dois) dias úteis para aprová-la e fazer os ajustes necessários junto 
à Contratada, salvo Coletivas de Imprensa. 

	

5.1.7. 	Os prazos acima citados só se iniciam•em dias de expediente 
normal no Poder Judiciário do Estado de Mato Gi-osào; 

	

5.1.8. 	Em casos excepcionais, como, por exemplo, Coletivas de 
Imprensa que terão tratativas .diferenciadas nos. prazos- e no envio de 
proposta, os prazos acima mencionados poderão ser alterados, desde que • 
tenha anuência da empresa: 
5.2. Dos tipos de Eventos 

	

5.2.1. 	Entende-se por evento qualquer acontecimento programado 
para reunir pessoas com objetivo específico, sendo classificado por tipo, 
conforme abaixo: 

Nome Descrição 
Assinatura 
Atos 

de Çerimônia 	onde 	se 	procede 	a 	assinatura 	de 	atos 	como: 	portarias, 
convénios, acordos, tratados, carta de intenções etc. 

Audiência • 
Pública 

Reunião onde ê discutido um ou mais temas de relevância ou polêmiabs e 
de interesse público. Na mesa estarão os responsáveis pela audiência 
pública e um moderador, que apôs as falas abre as perguntas ao público 
que deve fazê-las verbalmente. Há controle de tempo para perguntas e 
respostas e neste caso não há réplicas. 

Briefing 

. 

Exposição oral 	de 	um 	profissional •de 	renome para participantes que 
possuem conhecimento prévio do assunto a ser debatido. É um produto 
informativo, mais focado que, normaln4ente, acompanha uma conferência. 
Existem dois tipos de briefing: introdutório e avançada O primeiro procura 
oferecer aos participantes a informação necessária para acompanhar as 
discussões desenvolvidas em uma conferência correlata. Já o segundo dá 
um aprofundamento sobre determinado assunto que fpi objeto de discussão 
em uma conferência correlata 

Congresso 
Conferência 

• 

e Evento de grande porte e de organização•compleza, que reúne elevado 
. número de.  participantes 'com o objetivo de assistir a apresentações feitas- 
por especialistas a respeito de um ou mais temas. Suas programações são 
variadas, podendo ocorrer diversos eventos menores dentro deles, 

Debate 	. 

• 

Discussão pública entre dois ou mais oradores que devem apresentar e 
defender seus pontos de vista. No debate há um mediador-com atribuição' 
de coordenar as falas e o público e apenas ouvinte. 

Encontro 

• 

Seu ôbjetivo é expor trabalhos, estudos e experiências relevantes para 
áreas especificas. Tem as mesmas características do congresso, porém 

-com formato menor, 	• 	4, 
Entrevista Exclusiva, quando concedida a um único veiculo de comunicação, e pode 

ser realizada antes ou depois de um evento. A coletiva a concedida a vários 
veículos de comunicação e normalmente é realizada em espaços fechadura. 

Exposição , 
Feira 

ou Evento que visa a divulgação de produtos ou serviços 

Fórum Discussão caracterizada pelo livre debate de ideias, com a participação do 
pública 

Jornada Reunião de profisaionais de determinada área de conhecimento que visa o 
tratamento pratico de um tema 	Normalmente Utilizam-se técnicas de 
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demonstração ou apresentação de casos. 

Mesa-Redonda Reunião de especialistas ou técnicos que discutem ou deliberam, em pê de 
igualdade, 'sobre determinado assunto. É coordênada por um moderador 
que disciplina a reunião e admite a participação do público, mediante 
e erguntas. 

Oficina E semelhante ao workshop, sendo que a oficina é mais utilizada para 
prática de técnicas. 

Painel 
• 

Reunião na qual a mesa é composta por personalidades ou especialistas 
que apresentam diferentes pontos de vista-a respeito de um tema que será 
debatido em plenário. 	• 

Palestra Conferência proferida por especialista para um público -especifico 

Reunião Termo utilizado para definir pequenos ou grandes agrupamentos com fins 
específicos. 	Reuniões 	podem 	acontecer também 	durante 	congressos, 
convenções e outros eventos do mesmo porte, bem corno separadamente 
com duração de no máXimo um dia. 	 . 

Seminário, 

• 

Congresso cientifico ou cultural cujo objetivo é a atualização e o debate de 
conhecimentos técnicos. 	Grupo de estudos 	em que os participantes 
reunidos debatem cada matéria em queátão. Nos seminários, cada pessoa 
pesquisa e relata o tema que lhe foi atribuído. 

Sessão Solene Sessão de instalação de um evento dedorrente de comemorações como 
aniversários institucionais, homenagens e investidura em cargo. 

Simpósio 

• 

Reunião 	de 	técnicos 	ou 	especialistas 	destinados 	a 	apresentar 
comunicações sobre temas de grande interesse de um público selecionado. 
Objetiva, também, realizar intercâmbio de ideias.  e informações. Não tem 
como foco o debate. Tem a figura do moderador e o público participa ao 
final. -  

yVorkshop 
- 

Oficina de treinamento especializado cujo objetivo é praticar uma técnica. 
Nesse evento, o treinando aprende a executar uma tarefa ou seguimento. O 
responsável pelo workshop deve ser alguém com prática, capaz de resolver-
problemas com rapidez e repassar aos participantes sua experiência: O 
local parb a realização do workshop precisa ser adequado aos trabalhos 
que serão realizados. 	 e . 	 . 

Coletiva 
Imprensa 

de Evento midiâtico cujo objetivo, é transmitir informações do Poder Judiciário 
do estado de 'Mato Grosso para jornalistas acerca de um determinado 
assunto. 

e 
5.3. Serviços a serem Disponibilizados 
5.3.1. • Pára .  a execução dos serviços, a . Contratada deverá 

? disponibilizan os serviços necessários, nas quantidades e qualidades 
estimadas promovendo sua substituição quando necessário e cumprir 
todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das 
atividades específicas; 

	

5.3.2. 	Realizar todas as transações comerciais necessárias à 
execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio 
nome, observadas as legislações de regência; 

	

5.3.3. 	TOdos ' os equipamentos deverão estar em pleno 
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funcionamento 01 (uma) hora antes do início do evento, sendo 
recolhidos ao final; 

	

5.3.4. 	Será admitida a previsão de funcionamento dos equipamentos 
em prazo inferior a 01 (uma) hora, quando de ocorrência fora da 
normalidade de execução contratual; 

	

5.3.5. 	Considera-se ocorrência fora da normalidade da execução 
contratual, para os fins do subitem anterior, as situações: 
5.3.5.1: Atípicas, decorrentes de caso forbjito ou força maior; 
5.3.5.2. Decorrentes de demandas que venham a se dar em prazo 
inferior a 24 horas da realização do evento, sendo exemplo as Coletivas 
de Imprensa. 

	

5.3.6. 	Em quaisquer das ocorrências indicadas que redundam na 
aplicação da exceção prevista no subitem 5.3.4, deverá haver 
inequívoca comprovação do fato nos autos; 

	

5.3.7. 	É proibida, por parte da empresa, a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Poder Judiciário,do Estado de Mato 
G rdsso; 

	

5.3.8. 	A CONTRATADA estará submetida à avaliação por serviço 
entregue, conforme o INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS/ 
IMR Anexo "III" do Termo de Referência. 

	

5.3.9. 	Disponibilizar acesso às instalações onde será realizado o 
evento, para fiscalização e acompanhamento por parte da 
CONTRATANTE; 
5.3.10. Prestar todos os escárecimentos solicitados pela 
CONTRATANTE; 
5.37 11. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos 
na legis'lação vigente, e de quaisqúer outros, em decorrência da sua 
condição de empregadora, no que diz respeito aos.  seus empregados; 
5.3.12. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venhám 
serem vítimas as suas empregados em serviço,' cumprindo todas as suas 
obrigações quanto às leis trabalhistas e prêvidenciárias ' e lhes 
assegurando as demais exigências para o exercício das atividades; 
5.3.13. Indicar um preposto, profissional qualificado com experiência 
comprovada em coordenação de eventos de no mínimo 02 (dois) anos, a 
quem a fiscalização se reportará de forma ágil; 
5.3.14. Comunicar ao Gestor do Contrato do Poder Judiciário do 
Estado de ,Mato Grosso, por escrito, quando não for possível deverá 
fazê-lo Via celular e após formalizáLlo, qualquer anormalidaçie ou 
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impropriedade verificada na execução" dos serviços e. prestar os 
esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes 
por parte do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, durante a fase 
de planejamento do evento; 
5.3.15. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora 
contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como 
também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
que venham a incidir sobre os serviços, objeto do presente instrumento; 
5.3.16. Responsabilizar-se pela obtenção de todas as liberações, 
licenças e alvarás necessários ao evento, junto ao Corpo de Bombeiros, 
à Defesa Civil, ao Juizado da Infância e da Juventude e outros órgãos, 
que se façam necessários, no caso de contratação do item/serviço 
executado; 
5.3.17. Executar a correção imediata de serviço em desacordo com o 
solicitado conforme solicitação do fiscal da CONTRATANTE, durante a 
realização do. evento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente justificado. 
5.3.18. Dar apoio à elaboração das listas de presença, prestando os. 
serviços disponíveis no Contrato, sempre que solicitado. 
5.3.19; Cumprir o que estabelece a legislação e normas vigentes 
sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, em todos os arribientes onde serão realizados os 
eventos (Leis 10.048/2000 e 10.098/2000; Decreto Lei no 5.296/2004). 
5.4. Do Início da Execução dos Serviços 

	

5.4.1. 	A execução dos serviços será iniciada imediatamente na data 
de início do Contrato; 

	

5.4.2. 	O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e 
iniciar-se-á em a partir da assinatura, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei no 
8.666/1993; 

	

5.4.3. 	A maioria dos eventos serão realizados nas unidades do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso. Os eventos externós geralmente 
serão executados nos espaços locados e/ou cedidos à contratante para 
realização de eventos, principalmente, nos formatos de workshop, 
reuniões, seminários, fóruns e palestras; 

	

5.4.4. 	A solicitação para a realização do serviço ocorrerá por meio de 
Ordem de Serviço, que incluirá todas as 'informações necessárias e 
detalhamento dos itens utilizados na execução; 
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5.4.5. 	A Administração, devidamente representada pelo fiscal do 
contrato, poderá rejeitar, no todo, ou em parte, o objeto contratado, 
sem ônus para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, se 
executados em desacordo com - as especificações estabelecidas neste 
Instrumento. 

	

5.4.6. 	A Contratada deverá manter um técnico capacitado para o 
suporte e manutenção de infraestrutura contratada. 

6. CLÁUSULA SEXtA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
6.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste contrato; devendo 
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, às.  custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades; 
6.2. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução 
dos serviços, será realizado pelo fiscal • do contrato. designado pela 
Administração do Poder Judiciário do Estado de M,ato Grosso, que: 

	

6.2.1. 	Analisará os relatório e toda documentação apresentada pela 
CONTRATADA e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa,- indicará as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, Por escrito, as respectivas correções. 

	

6.2.2. 	Emitirá termo-  circunstanciado para efeito de recebimento 
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e 
documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA parã que 
emita a Nota Fiscal ou• Fatura com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização, na avaliação da Ordem de Serviço, ou instrumento 
substituto. 
6.3.0 recebimento provisório ou definitivo do objeta não exclui a 
responsabilidade da Contratada pelos prejuízo S resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

7.CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
7.1. A contrátada deverá apresentar Nata Fiscal para o devido 
pagamento somente após realização dos serviços solicitados; 	- • 
7.2. 	Apresentada a •  fatura juntamente com a Ordem de Serviço, o 
relatório consolidado dos serviços com fatos do evento e as Certidões que. 
demonstrem a regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, 
Procuradoria Geral do Estado, Falência e Concordata e com o FGTS e 
Trabalhista; 
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7.1 	O documento fiscal deverá indicar o número do contrato, (Inúmero 
da-  Nota-de Empenho, número da Conta Corrente para depósito e Agência 
Bancária. 
7.4. 	O pagamento será efetuado em até 30 dias', contado da data de 
apresentação da Nota Fiscal e demais documentos citados no item 7.2, de 
acordo com as condições estabelecidas neste 'contrato, e sendo efetuada a 
retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme 
determina a legislação vigente. 
7.5. 	Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a.  
liquidação da despesa, esta será devolvida à empresa, pelo representante 
do Contratante, \em até 5 dias úteis, após o recebimento, e o pagamento 
ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapr'esentação do documento fiscal não acarretando 
qualquer ônus para o Contratante. 
7.5.1. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado: 
7.5.2. Não produzir os resultados, deixar de executar; ou não executar 
com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, conforme IMR 
(anexo III) e Avaliação de Serviço (anexo V). 
7.5.3. Oeixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 
7.5.4. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando 
couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos: 
7.5.5. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social 
sobre o. Lucro Líquido. - CSLL, Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social-COFINS, e Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do PatriMônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de 
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996; 
7.5.6.. Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, ha 
forma da Instrução Normativa RFB no 971,, de 13 de. novembro de 2009, 
confornie determina a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e 
7.6. ) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma 
dâ Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a 
legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 
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8.CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

	

8.1. 	A execução dos serviços será acompanhado e fiscalizado pelos 
servidores ROBERTO CYRIACO DA SILVA, matrícula 7950 - Coordenador 
de Infraestrutura, e fiscal substituto, MEIRIANE GONÇALVES BARBOSA, 
matrícula 28876 - Chefe da Divisão de Serviços, na condição de 
representantes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. 

	

8.2. 	Caberá à Fiscalização: 
8.2.1. Rejeitar e solicitar a , substituição dos serviços realizados em 
desacordo com o descrito neste Instrumento; 
8.2.2. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação 
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
contrato; 
8.2.3. Providenciar o atesto da Nota Fiscal, verificando .as informações do 
relatório de acomPanhamento do evento, que deverá estar adequada à 
cobrança, a Nota Fiscal deve vir acompanhada de toda documentação 
possível à comprovação da execução dos itens, como por exemplo: 

Providenciar, quando possível, a relação de todos os 
participantes do evento (listas de presença), com dados 
completos e fidedignos' dos participantes, tais como nome 
completo, cargo, endereço e telefone - quando possíVel. 
Preencher o InstrumentO 'cle Medição de Resultados (IMR) - 
quando necessário. 

	

8.3. 	A Fiscalização deverá: 
8.3.1. 	Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução 
do Contrato, determinando todas as ações necessárias para a 
regularização das faltas ou defeitos; 
8.3.2. 	A entrega dos serviços poderá ser acompanhada pelo(s) 
representante(s) do DMST e ou Cerimonial, quando não puder ocorrer a 
presença dos fiscais, devendo aqueles manifestar a respeito dos serviços 
prestados se foram fornecidos na quantidade solicitada declarando 
comprovada a fiel e. correta execução para fins de pagamento. 
8.4. Controle e Fiscalização da Execução . 
'8.4.1. 	O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessário, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 
artigos 67 e 73 da Lei no, 8.666, de 1993; 
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8.4.2. 	O representante da Contratante deverá ter a experiência 
necessária para.° acompanhamento e controle da exeCução dos serviços 
e do contrato; 
8.4.3. 	A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por servidor(es) devidamente designado pela Administração do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
8.4.4. 	A fiscalização do Contrato avaliará constantemente a execução 
do objeto para aferição dd qualidade da prestação dos serviços, devendo 
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 
estabelecidos, Sempre que a CONTRATADA: 
8.4.5. 	Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não 
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
8.4.5.1. 	Deixar dé utilizar materiais e recursos humanos exigidos para 
a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior 
à demandada.. 
8.4.6. 	. Durante a execução do objeto, o fiscal do contrato deverá 
monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitara 
sUa degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
8.4.7. 	O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da 
CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ob, se for o caso, a 
avaliação "de desempenho e qualidade da prestação dos serviços• 
realizados, podendo utilizar-se da Avaliação de Serviços. 
8.4.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria 
CONTRATADA materialize a avaliação de ,desempenho e qUalidade da 
prestação dos serviços realizados; 
8.4.9. 	A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a 
prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser 
aceita pelo fiscal setorial, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 
ao controle do prestador; 
8.4.10. 	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade 
da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como 
quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos deve ser 
aplicado às sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas 
nestè instrumento; 
8.4.11. ' O fiscal do contrato poderá realiza( avaliação por demanda, 
diária, semanal, mensal e ou por evento, desde que o período escolhido 
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seja suficiente para aferir o -desempenho e qualidade dá prestação dos 
serviços; 
8.4.12. O fiscal do contrato, ao verificar que houve 
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade 
na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se.os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 10  do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993; 

8.4.13. 	A conformidade do serviço a ser utilizado na execução deverá 
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que 
contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste 
irístrumento, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 
8.4.14. 	O representante da Contratante deverá promover o registro 
das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conformê o disposto nos §§ 10 ,e 

2° do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993; 
8.4.15. 	O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas neste contrato e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 80 da Lei no 8.666, de 1993; 	 • 

8.4.16. 	A fiscalização da execução dàs serviços na Administração do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso abrange, ainda, as seguintes 
rotinas do fiscal setorial: 
8.4.16.1. Utilizar o presente instrumento, e o "Termo de Referência 
para Produção de Eventos". aprovada para elaborar checklist do evento, 
estabelecendo, por escrito, as ações necessárias, assim como 
relacionando os responsáveis, áreas e profissionais envolvidos, visando 
cumprir prazos, envolver e reportar ao Cerimonial e ou Departamento de 
Manutenção serviços e Transportes toda e qualquer ação que diz respeito 
a eventos e peças publicitárias e promocionais, er•rt todas as fases do 

evento (antes; durante e depois); 
8.4.16.2. Coordenar as equipes ( de trabalho envolvidas, tais como: 

empresa contratada, fiscal do contrato, Assessoria de Comunicação Social 
e equipe do local onde o evento será realizado nas diversas etapas: 
briefing, Checklist, visita técnica, execução e etc; 
8.4.16.3. Reservar o espaço público e ou privado de realização cloro  
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evento; 
8.4.16.4. Administrar os orçamentos de suas respectivas unidades; 
8.4.16.5. Recusar qualquer serviço prestado fora das especificações 
estabelecidas neste instrumento; 
8.4.16.6. Estar presente no local do evento, pelo menos, urna.  hora 
antes do respectivo início, visando conferir os itens contratados, assim, 
como corrigir possíveis não conformidades para a sua realização; 
8.4.16.7. Acompanhar os processos de pagamento, atestando Notas 
Fiscais dos serviços contratados eexecutados, se for o caso; 
8.4.16.8. Verificar se toda a documentação referente as respectivas 
realizações de eventos estão em conformidade com as exigências legais; 
8,4.16.9. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência 
relacionada à execução do contrato, prestando informações e 
esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
8.4.16.10.Analisar quando for necessário; 
8.4.16.11. Nos casos de processos de pagamento com pendências de 
entrega de documentos comprobatórios da prestação dos serviços, de 
responsabilidade exclusiva da contratada, o fiscal promoverá a notificação 
'da empresa contratada visando sanai:  as pendências, sendo os prazos 
para pagamento, reiniciados a contar da data limite estabelecida para o 
cumprimento dás pendências, caso as mesmas tenham sido sanadas; 
8.4.16.12.0 fiscal deverá anotar em registro próprio/autos todas as 
ocorrências administrativas relacionadas à execução do contrato no 
âmbito de sua unidade demandante, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §1° e á2°, do artigo 67, da Lei n° 8.666/1993; 
8.4.17. 	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclu'i nem reduz 
a resPonsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei no 8.666, de 1993. 

9. CLÁUSULA NOVE - DO REAJUSTE 
9.1. No caso de prorrogação do contrato se for o caso, 'os preços serão 
reajustados na periodicidade anual, com base,no IPCA (índice divulgado 
pelo IBGE) acumulado ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo; 

9.1.1. O primeiro reajuste será contado da data de apresentação da 
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proposta e os demais, da data do último reajuste; 
9.1.2. 	Para fins do cálculo do reajuste anual, será .seinpre utilizado o 

índice (IPCA) do mês anterionao,dos marcos inicial e final; 

9.1.3. 	O marco inicial será o mês de apresentação da proposta e .0 
marco final será o mês do reajuste. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
10.1. Comete infração - administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 
1993 e da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que: 

10.1.1. 	Inexecutar total ou parcialmente ,qualquer das \ obrigações 
assumidas em decorrência da contratação; 

10.1.2. 	Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10:1.3. 	Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. 	Comportar-se de modo inidôneo; e 
10.1.5. 	Cómeter fraude fiscal. 

10.2. Peia.  inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a 
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
10.3. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer 
'das obrigações contratuais çonsideradas faltas leves, assim.  entendidas 
aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 
contratado; • 
10.4. Multa aplicada por serviço irregular, com base no valor da prestação 
de serviço relativo a determinado evento, quando prejudicar a execução do 
evento, conforme avaliação .do fiscal designado, de 2% para penalidade 
leve, de 3% para penalidade média, de 5% para graves 'e de 10% para 
gravíssima, conforme abaixo: 

10.4.1. Penalidade leve - 2% sobre o valor da Ordem de Serviço em 
caso • de atraso no início ou na conclusão dos serviços, desde que não 
implique na inexecução total da obrigação assumida. 
10.4.2. Penalidade média - 3% (cinco por cento) sobre o valor da'Ordem 
de Serviço em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 
10.4.3. Penalidade grave - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ordem 
de Serviço em caso de inexecução parcial da obrigação assumida que 
prejudique de maneira grave à,execução do evento; 
10.4.4. Penalidade gravíssima - 10% (dei por cento) sobre o valor da 
Ordem de Serviço em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

10.5. No caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual; não 

prevista' 'nas, hipóteses acima,. poderá a CONTRATANTE aplicar multa, 'nkzi, 
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limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, conforme a - 
gravidade do fato apurada em processo administrativo no qual serão 
assegurados o contraditório e ampla defesa; 

10.6. Multa compensatória no percentual de 10°/0 (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no 
prazo máximo de 5 -(cinco) dias úteis, após regularmente convocada, Sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste Instrumento. 
As penalidades de muita decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si; • 

, 10.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade-ou• 	unidade administrativa pela qual a Administração Pública. 
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
10.8. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e 
entidadep, da União, com o consequente descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até cinco anos; 
10.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantés 
da punição ou até que seja promovida a 'reabilitação perante a própria - 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
10.10. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2:6, 16.2.7 e 16.2.8 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
10.11. Também' ficam sujeitas às penalidades do art. 87, file IV da Lei 
no 8.666, de 1993, as' empresas ou profiPsionais que: 

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

tenham praticado -atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
10.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em • processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei no 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999. 
10.13. 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 
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da proporcionalidade. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL.  
11.1. O CONTRATADO, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da 
data de início da vigência do Contrato, deverá apresentar garantia em uma 
das modalidades previstas no Art. 56, §10, da Lei 8666/93, no válor 
correspondente a 5% (cinco por,cento) do valor total do Contrato, que será 
liberada de acordo Com as condições previstas neste instrumento, desde 
que cumpridas às obrigações contratuais; 

11.2. A garantia terá validade durante a execução do contrato e 03 (três) 
meses após o término da vigência contratual, desiendo ser renovada a cada 
prorrogação, observado os seguintes requisitos: 

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

a) Prejuízos advindos do hão cumprimento do objeto do 
contrato e do não.  adimplemento das demais obrigações 
nele previstas; 	• 
Prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa 

r  ou dolo durante a execução do contrato; 
Multas 	moratórias 	e 	punitivas • aplicadas' 	pela 
Administração à contratada; 
Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 
qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

11.2.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados na alíneas do subitem anterior; 

	

11.2.3. 	A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta 
específica com correção monetária, em favor do contratante; 

	

11.2.4. 	Caso a opção seja \por utilizar título da dívida pública como• 
garantia, este deverá conter valor de mercado correspondente ao valor 
garantido e ser reconhecido pelo Governo 'Federal, constando entre 
aqueles previstos em legislação específica. Além disso, deverá estar 
devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e 
custódia, nos termos do Art. 61 da Lei Complementar no 101; de 04 de 
maio de 2000, podendo o MP recusar o título ofertado, caso verifique a 
ausência desses requisitos; 
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11.2.5. 	A não, observância do prazo fixado para apresentação ou 
complementação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por.  dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento); 	, 

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 'a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas; conforme dispõem os incisos I e 
II do-art. 78 da Lei n°8.666, de 1993; 

11.2.7. 	O garantidor não é parte interessada para figurar em 
prbcesso- administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

11.2.8. 	A garantia será considerada extinta!' 

Corn a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 
para 'o levantarnento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, aCompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de, 
ciue a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
Após o término da vigência do contrato, a garantia terá 
vigência de mais 3 (três) meses, que poderá ser 
estendida em caso de ocorrência de sinistro. 

O Contratante não executará a garantia nas seguintes 
hipóteses: 

caso fortuito ou força maior; 	, 
alteração, serh prévia anuência da seguradora ou do 
fiador, das obrigações contratuais; 
Descumprimento das obrigações pela contratada 
decorrente de atos ou fatos da Administração; 
Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da 
Administração. 

11.2.10. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da 
garantia, que não as previstas neste instrumento; 

11.2.11. A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 15 (quinze) dias, o 
valor da garantia eventualmente utilizada pela CONTRATANTE; 

11.2.12. Para a prestação da garantia contratual., fica vedado à 
CONTRATADA, pactuar, com terceiros (seguradoras, instituições 
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financeiras, etc.) cláusulas de não ressarcimento ou não liberação do 
valor dado à garantia para o pagamento' de multas por descumOrimento 
contratual. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
FORNECEDOR E ÓRGÃO GERENCIADOR 

12.1. São obrigações do FORNECEDOR: 
12.1.1. Executar os serviços, conforme especificações deste 
instrumento e de sua proposta, com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas. 

	

12.1.2. 	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os .serviçós 
efetuados eem que se verificarem vícios, • defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
12.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da 
execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e-17 a 27, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), ficando a Contratante 
autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

	

12.1.4. 	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos-  dos 
serviços a serem executados, em conformidade com • as normas e 
determinações em vigor; 

	

12.1.5. 	Apresentar os empregados devidamente uniformizados e 
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos 
de Proteção Indivickjal - EPI, quando for ocaso; 

	

12.1.6. 	Apresentar à Contratante, quando for o caso;  a relação 
nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a eXedução do 
serviço; 

	

12.1.7. 	Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legiSlação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 

	

12.1.8. 	Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 
normas internas da Administração; 

	

12.1.9. 	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas 
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pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
12.1.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade 
verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
12.1.11. Não permitir a utilização de,  qualquer trabalho do menor de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
12.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
12.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em 
decorrência do cumprimento do contrato; 
12.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no ' 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 
complementá-los, caso O previsto inicialmente em süa proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 10  do art. 57 da Lei 
n°8.666, de 1993; 
12.1.15. Realizar a 'entrega de serviços em local previamente 
determinado pelo fiscal setorial demandante; 
12.1.16. Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a 
apresentar defeito durante a realização de qualquer evento, no menor 
prazo possível; Possuir infraestrutura adequada, suficiente e compatível à 
administração, organização e execução dos serviços objeto deste 
contrato, utilizando-se de pessoal eSpecializado e capacitado; 
12.1.17. Manter equipe de recursos humanos, para esclarecimentos, 
orientações e capacitações, quando solicitado pelo fiscal do contrato; 
12.1.18. A CONTRATADA estará submetida à resolução interna de 
execução de eventos e regulamentações do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso; 
12.1.19. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que Nienham a 
sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de 
acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de seus prepostos 
ou de quem em seu nome agir; 
12.1.20. Fornece relatórios mensais se necessários e solicitados de 
eventos demandados, realizados, notas fiscais emitidas e notas fiscais 
pagas até o quinto dia útil do mês subsequente bem como relatórios 
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detalhado; 
12.1.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato a ser firmado; 
12.1.22. Por ocasião de auditorias interna ou externa, apresentar 
documentação solicitada comprobatória dos serviços contratados; 
12.1.23. Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas e com as exigências deste Instrumento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo, durante a vigência 
contratual; 
12.1.24. Apresentar obrigatoriamente junto à Nota Fiscal os seguintes 
documentos coMprobatórios: relatório consolidado dos serviços 
efetivamente prestados, com fotos de todos os itens contratados, e se 
nece-ssário apresentar lista de presença dos participantes de acordo com 
a realidade do evento. 

12.2. São obriaacões do ÓRGÃO GERENCIADOR:  
12.2.1. 	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 
12.2.2. 	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por 
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 	• 
12.2.3. 	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
Correção; 
12.2.4. 	Pagar à Contratada o valor, resultante da prestação do serviço, 
no prazo e condições estabelecidas neste instrumento; 
12.2.5. 	Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura fornecida pela contratada; • 
12.2.6. 	ProporCionar todas.as  facilidades para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste 
instrumento. 
12.2.7. 	Responsabilizar-se pela assinatura das listas de presença, 
quando possível, nos moldes dos Órgãos de Fiscalização, utilizando os 
serviços disponíveis que possibilitem o apoio a essa atividade; 
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12.2.8. Comunicar à 'CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a execução do serviço, em tempo hábil, para que a 
empresa possa reparar o dano e/ou utilizar do direito do contraditório e 
ampla defesa, quando for o caso; 
12.2.9. • Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto 
deste contrato, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, -podendo sustar, 
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que 'não esteja de 
acordo com as condições e exigências especificadas, respeitados os 
prazos definidos neSte Instrumento, concedendo à contratada o direito de 
resposta e ampla defesa, antes de efetuar qualquer retenção ou glosa. 

13: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

13.1.1. Por ato .únilateral e escrito da Administração, nas situações 
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666, de 1993, 
e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento. 

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei no 
8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratuál serão fbrnialmente, motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso 
dé rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados &ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação 
financeira; 
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14.1.2. Interromper .a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos 
em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações bontratuais reger-se-ão pela disciplina do art.-
65 da Lei n°8.666, de 1993. 

15.2. 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 deste 
contrato. 

15.3. As, supressões resultantes del  acordo celebrado entre as partes 
contratantes poderão excedei-o/ limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e 
,demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios 
gerais dos contratos.. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 
instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na 
Lei no 8.666, de 1951 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 

18.1. Elege-se o Foro de Cuiabá/MT para dirimir quaisquer controvérsias 
advindes deste Edital, que não puderem ser resolvidas pela via 
administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
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Para firmeza e validade'do pactuado, o presente C 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e ach 
pelos contráentes. 

Cuiabá/MT, 09 de Maio de 2019. 

ntrato foi lavrado em duas 
o em ordem, vai assinado 

Desembargador CARLOS ALBERTO VE DA ROCHA 

Presidente do Tribunal de Justiça do E ado de Mato Grosso 

CONTRATAM 

\QA , 
Empresa INFORTOUC AG IA DE COM NICAÇAO, EVENTOS E 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. 

Representante RODRIGO PRIETO 

- CONTRATADA 	- 

este 
1 	w  

n 
/ 

s: 
C17 2) 

F 

RG: 

Delson Vergillo da S'Iva CPF: 
CPF/ 482.625.361-34 / 

RG: 05138507 SSP/MT 	RG: 
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