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CONTRATO N. 68/2019 

CONTRATO 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 STELMAT TELEINFORMÁTICA 

LTDA, (LOTE 01, ITEM 2). 

O. ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER 

JUDICIÁRIO/TRIBUNAL D'  E JUSTIÇA DE MATO GROSSO, CNPJ N. 

03.535606/0001-10 (Fonte 100), ou do FUNDO DE APOIO AO 

\JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, CNRJ sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 

240), sediado no,Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em 

Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, neste ato - representado pelo seu 

Presidente, o Excelentíssimo Senhor DesembargadortARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, brasileiro, casado, portador do RG no 7.388.085-1 

SSP/SP, inscrito no CPF com o n° 012.075.878-42, denominado 

CONTRATANTE, e' a empresa STELMAT .  TELEINFORMÁTICA LTDA, 

inscrita no CNRJ/MF sob -(5 no 00.950.386/0001100, com endereço na 

Rua das Orquídeas, n. 222, Andar 2.0  e30, Bairro: Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP: 78.050-010, designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Senhor ALLAN EXUPERY DE ARAtil0, portador da 

Carteira de Identidade no 0358622-7 SSP/MT, inscrito no CPF com o no 

353.904.251-20, tendo em vista o •• que consta no Processo 

Administrativo n. 279/2018 (CIA 0076590-11.2018.8.11.0000) 

Pregão Eletrônico n. 71/2018 CIA 0076590-11.2018.8.11.00000, Ata de 

Registro de Preço n. 15/2019 CIA 0008490-67..2019.8.11.0000, e em  
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observância à Lei no 8.666/1993, à Lei no 10.520/2002 e ao Decreto no 

2.271/1997, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1. Ó objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 

para' aquisição de Centrais Privadas de Comutação Telefônica, tipo 
, 

PABX, híbridas, e mesas operadoras (telefonista), incluindo a 

instalação, configuração, manutenção preventiva, corretiva e 

tarifação, durante todo o período contratual (10  Grau), de com as 

especificações constantes no Termo de Referência n. 08/2018, 

Edital do Pregão Eletrônico n. 71/2018 (LOTE 01, ITEM 2) e Ata de 

Registro de Preço n. 15/2019. 

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n. 

71/2018, Termo de Referência n. 08/2018 e Ata de Registro de 

Preço n. 15/2019, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1. 0 prazo de vigência - será de R4 (vinte e quatro) meses, a 

partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrOgado por iguais 

e sucessivos períodos, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei 

8.666/93, até O limite de 60 (sessenta) meses, observados OS 

seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de 

prestação 

2.1.3. dos serviços tem natureza continuada; 
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2.1.4. Seja juntado relatório .que discorra sobre-  a execução do 

contrato, com informações de que os serviços tenham . sido 

prestados regularmente; 

2.1.5. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a 

Administração mantém interesse na realização do •se•rviço; 

2.1.6. Seja comprovado •que o valor do contrato permanece 

economicamente vantajoso para a Administração; 

2.1.7. Haja manifestação expressa da contratada . informando o 

interesse na prorrogação; 

2.1.8. Seja comprovado que o, contratado Mantém as condições 

iniciais de habilitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1. O valor global da contratação é de R$ 900.334,80 

(Novecentos mil trezentos e trinta e 'quatro reais e oite_nta 

centavos), sem custo para o Contratante, nos primeiros 12 

(doze) meses, da seguinte forma: 

LOTE 1 - AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DO TIPO PABX HÍBRIDAS e MESAS 

OPERADORAS (telefonista), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA e TAFtIFAÇÃO. 

ITEM . 	DESCRIÇÃO (COBRADO MENSALMENTE)  
0E. 

(A) 

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

(B) 
• 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
(C = A*B) 

VALOR 
TOTAL 

12 MESES 
(D =C*12) 

2 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS TELER5NICAS DO TIPO 
PABX HÍBRIDAS 	" 

2.1 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 1) 1 R$ 2,490,75 R$ 2.490,75 R$ 29.889,00 

2.2 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 2) 1 R$ 2.199,15 R$ 2.199,15 R$ 26.389,80 

2.3 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 3) 	' 3 R$ 1.518,75 R$ 4.556,25 R$ 54.675,00 

2.4 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 4) .7 RS 1.421,55 R$ 9.950,85 R$ 119.410,20 

2.5 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 5) 25 R$ 1.057,05 R$ 26.426,25 RS 317.115,00 

R$ 11.809,80 2.6 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 6) .. 1 R$ 984,15 R$ 984,15. 

2,7 Manutenção preventiva e corretiva (Confie. 7) 15 R$ 619,65 R$ 9.294,75 R$ 111.537,00 

2.8 Manutenção preventiva e corretiva (COnfig. 8) 32 R$ 571,05 , R$ 18.273,60 R$ 219.283,20 
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2.9 	Manutenção e atualização do Tarifador por porta 	5.681 	R$ 0,15 	RS 852,15 R$ 10.225,80 

VALOR TOTAL ITEM 2 R$ 900.334,80 

Novecentos mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta 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 necessários ao 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 sen'tiços efetivamente prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas 

em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento dó Tribunal 

de Justiça do Estado de 'Mato Grosso, para o exercício de 2019 

.(Informação Orçamentária n. 102/2019-COPLAN, fl. 244, CIA 

0008490-67.2019:8.11.0000), na classificação abaixo: 

Unidade Orçamentária: 03.601 - Funajuris 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 - Manutenção de 

Serviços Administrativos Gerais. 

Gestão/Unidade: UG - 0001 - 1° GRAU 

Elemento de Despesa/Valor: 

.3.3.90.39.4.1 - R$ 49.430,99 (Fonte 240); 
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4.4.90.52.1.1 - R$ 2.635.232,21 (Fonte 640); 

3.3.90.39.4.1 - R$ 1.800,00 (Fonte 240); 

4.4.90.52.1.1 - R$ 123.200 (Fonte 240); 

Fonte: 240/640; 

Região: 9900. 

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 início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. 	A fiscalização da execução do objeto será efetuada por • 

Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma 

estabelecida no Termo de Referência n. 08/2018, e do Edital n. 

71R018. 

5:1.1. 	Será Fiscal do Contrato e do recebimento dos serviços 

servidor JOHNNS ANDERSON DE MORAES, matrícula 8885, e 

servidor EDUARDO LOBO FIGUEIREDO, matrícula 33967, 

fiscal substituto. 

6. CLÁUSULA SEXTA - LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

OU EXECUÇÃO 

6.1. Serviços de manutenção preventiva: é o conjunto de ações 

desenvolvidas, com programação antecipada, com o intuito de 

manter e garantir o funcionamento normal do PABX e seus 

periféricos, realizando testes físico/lógicos a fim de verificar e 

diagnosticar o seu estado de funcionamento, bem como possíveis 

falhas no hardware e software com efetuação de backup do sistema 

'ao final dos procedimentos; 

6.1.1. A Contratada deverá seguir os parâmetros de verificações, 
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conforme modelo do Anexo V do Termo de Referência, a 

serem utilizados nessa fase da manutenção, devendo encaminhar 

mensalmente junto à Nota Fiscal para o devido pagamento; 

6.1.2. A' necessidade do Poder Judiciário é de ter garantido, por 

parte da Contratada, o pleno funcionamento das Centrais PABX, 

de forma ininterrupta, com a segurança de backups do sistema 

realizados; 	 • 

6.1.3. A Contratada deverá emitir relatório mensalmente 

garantindo o pleno funcionamento da Central, quanto aos itens 

de facilidades implerhentados; Não se admitirá a hipótese de 

possível justificativa do não funciónamento de algum escopo da 

Central PABX, ficando a empresa obrigada, a substituir o 

equipamento em sua totalidade, se for necessário, exceto em 

caso de mal uso, incêndio, desmoronamento; impacto, 

infiltração/goteira. 

6.2. Serviçoá de manutenção corretiva: é o tipo de manutenção 

mobilizada após a ocorrência de defeitos e/ou falhas no 

funcionamento do s&gma/software em questão, ou nas peças que 

compõe-o conjunto dos equipamentos, parte integrante das Centrais 

PABX, dentre eles-. Placa.  s, fontes de energia que alimenta os 

gabinetes das Centrais, banco de baterias, no-breaks, cabeamento, 

conectore's, placas, sistema de aterramento, Retificadores e 

Terminais, etc; 

6.2.1. A empresa deverá atender aos chamados para a 

regularização de anomalias no funcionamento, procedendo à 

manutenção corretiva, substituindo e/ou reparando, segundo 

critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos e 

mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos em 

condições normais, utilizando peças originais, sem ônus adicional 

ao Poder Judiciário; 

Departamento Administrativo 
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6.2.2. Em razão das grandes distâncias entre boa parte das 

unidades jurisdicionais detalhadas no item 4.1.1, para o caso de 

manutenção corretiva, a empresa deverá dar início aos trabalhos 

de correção no • prazo de 06 (seis) horas para atendimento 

remoto, 12 (doze) horas para locais col-n distância até 500 Km e 

24 (vinte e quatro) horas para locais çom distância superior a 

500 Km; 

6.2.2.1. Os prazos especificados acima será considerados 

MÁXIMOS e serão contados a partir da abei-tura da Ordem de 

Serviço; 

6.2.3. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser 

executados sem interrupções e caso . haja imprevistos, este 

deverá ser informado ao Fiscal de Execução da Unidade; 

6.2.4. A Contratada deverá 'seguir o modelo do-  Anexo VI do 

Termo de Referência, a •ser utilizado nessa fase da 

manutenção, devendo encaminhar juntamente à Nota Fiscal pára 

o devido pagamento, quando houver tal situação; 

6.3. Serviços de programação/configuração das Centrais: é o 

tipo de manutenção necessária para efetuar intervenções no 

sistema operacional do PABX;• ela poderá, dependendo do caso, ser 

realizada num prazo de 06 (seis) horas para atendimento remoto, e 

para atendimento no local: 12 (doze) horas para distância de até 

500 Km e 24 (vinte e quatro) horas para distância superior a' 500.  

Km. Inclui-se nessa demanda as atualizações de softwares, 

mudanças de ramais, alteração e criação de grupos de captura, 

bloqueios de chamadas, mudança de categorias de ramais e senhas, 

programação/reprogramação de ramais, extração dos relatórios do 

sistema de tarifação, programação/reprogramação de rotas e 

troncos (ilibas digitais, • analógicas, celular, etc), ativação e/ou 

desativação de quaisquer facilidades, sem implicar em õrius para o 
i)K 
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Poder Judiciário; 

6.3.1. Os serviços poderão ser executados no horário de 

expediente, desde que a empresa mantenha os locais onde forem 

realizados os serviços sinalizados e em bom estado de limpeza, e 

ainda, para que ds usuários dos locais onde os serviços estão 

sendo realizados sofram o menor transtorno posshtel; 

6.3.1:1. A contratada se responsabilizará por qualquer dano 

causado ao local decorrente da execução do serviço, ficando a 

reparação e conserto por sua conta. Ex.: quebra de calçada, 

quebra de telhado, quebra de vidro, a via urbana e o prédio em 

atendimento, pintura. 

6.3.2. Os serviços poderão ser executados fora do horário de 

expediente (incluindo finais de semana), desde que seja 

comunicado formalmente ao Fiscal do Contrato, para que o 

mesmo providencie as autorizações necessárias; 

6.3.2.1. Os serviços não poderão prejudicar o fluxo dos 

pedestres, veículos e os que provoquem ruídos deverão' ser 

programados para serem executados conforme autorizado pelo 

Fiscal de Execução da Unidade. 

6.4. As 	solicitações 	para 	manutenção 	corretiva 	OU 

programação/configuração deverão ser realizadas, através de 

abertura de Ordem-de Serviço (0.S.) pelo Fiscal de Execução da 

Unidade, quantas vezes forem necessárias, de segunda à sexta-

feira, sem qualquer ônus adicional a CONTRATANTE; 

6.4.1. A Ordem de Serviço (0.S.) deverá ser aberta através de e-

mail, Help • Desk ou sistema de controle on line de gestão, 

devendo constar na solicitação todas as ihformações, de forma 

clara, para que a Contratada possa solucionar o problema; 

6.4.2. Havendo a necessidade de retirada de equipamento das 

dependênCiasi do prédio para manutenção, a Coráratada deverá 
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deixar uma Central PABX de Backup com todas,  as configurações 

inicialmente programadas em funcionamento. 

6.4.2.1. Fica estabelecido que, no _caso de oçorrer período 

superior a Sh (após início do atendimento local), do não 

funcionamento da Central PABX (falha de algum ramal, não 

receber ou'realizar chamados, não transferir ligações, falha em 

alguma implementação de facilidade corno videoconferància ou 

aplicativo, etc.), onde comprovadamente tenha sido excluído 

problema na operadora e/ou fluxo de dados (responsabilidade do 

Poder Judiciário), será glosado 01 dia, proporcional ao valor 

mensal da manutenção; 

6.4.2.2. O' transporte, a responsabilidade pela manutenção, 

conervação 'dos equipamentos retirados pelo representante da 

empresa, será exclusiva da CONTRATÀDA. 

6.5. Os serviços executados .deverão obedecer às normas básicas 

de Segurança do Trabalho e estar de acordo com ás boas práticas 

técnicas e normas pertinentes ao assunto, tanto do usuário 

interno/externo quanto da equipe de manutenção e as peças terão 

a garantia de, no mínimo, 90 dias, contados a partir,do ateste do 

recebimento, pelo Fiscal de Execução da Unidade; 

6.6. Os serviços com despesas com pessoal, impostos, alimentação, 

transporte, ferramentas e demais equipamentos necessários para 

execução do serviço serão de responsabilidade da Contratada; 

6.7. O funcionário da contratada deverá trabalhar devidamente 

uniformizado, identificado com crachá e equipado com, materiais de 

segurança; 

6.7.1. O funcionário que não se apresentar para a execução do 

serviço conforme item acima será impedido de adentrar ao Prédio 

da unidade para o trabalho e a empresa será devidamente 

notificada; 
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6.8. A Contratada poderá ser acionada.  para fazer até 20 mudanças 

de Ramal por mês (em relação ao total de ramais das-85 Centrais), 
- 

sem custo adicional e não cumulativo, desde que a fiação da DG até 

a área de trabalho e a tomada telefônica já estejam instaladas. O 

prazo para atendimento dessa solicitação será de até 05 dias úteis; 

6.9. Caso seja necessário, devido mudança de endereço ou reforma 

da comarca, a Cbntratada poderá ser acionada para fazer 04 

mudanças e reinstalação completa de central PABX por ano, sem 

custo adicional e não cumulativo, desde quê a fiação do DG até a 

área de trabalho e a tomada telefônica já estejam instaladas. O 

prazo para atendimento dessa solicitação será de até 05 dias úteis. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E CONDIÇOES DE GARANTIA 

7.1. Os serviços especificados neste Termo de ,Referência terão -o 

prazo de 12 meses, podendo o item 8.2b do termo de referência 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 

(sessenta) meses, de acordo com ás termos do art. 57, II, da Lei no 

8.666/93; 

7.2. Durante o período de garantia informada pelo fabricante 

(mínimo de 12 meses), fica a Contratada responsável por todo 

suporte necessário, remotamente ou no local, para garantir o pleno 

funcipnamento das Centrais PABX adquiridas, sem qualquer custo 

adicional ao Poder Judiciário; 

7.3: As despesas relativas aos eventuais deslocamentos, fretes ou 

insumos deverão ocorrer integralmente por conta da contratada, 

sem quaisquer ônus para a Contratante, durante todo o período 

contratual. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

8.1. A contratada deverá apresentar à Divisão de Manutenção, Nota 

Fiscal referente aos serviços prestados, para o devido pagamento; 

8.2. Apresentada a fatura, caberá ao Fiscal do Contrato, atestar a 

•• Nota Fiscal encaminhando o documento para as providências 

referentes ao pagamento (original ao FUNAJURIS e cópia ao 

Departamento Admini-strativo); 

8.2.1. O ateste da Nota Fiscal por parte do responsável pela 

fiscalização do Contrato está diretamente ligada aos atestes por 

parte dos Fiscais de Execução das Unidades, por conta dos 

. serviços realizados; 

8.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias; a 

Empresa deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal: 

Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos 

Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, 

Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da 

Administração Pública, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de 

.Débito junto a Prefeitura Municipal e Relatório de ateste emitido 

pelo Fiscal de Execução da Unidade. 

8.4. A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados, de 

modo idêntico• aos mencionados no Contrato, bem como data de 

emissão, mês de referência, valor e outros dados necessários à 

perfeita compreensão do documento de cobrança (o número do 

contrato, Banco, Agência e Conta para crédito); 

8.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta será devolvida para a CONTRATADA e o 

pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após á regularização da situação ou reapresentação do 
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documento Fiscal não acarretando qualquer ânus para o Poder 

Judiciário; 

8.6. A retenção/glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ocorrerá quando: 

a) For cqnstatado que a Central PABX (pelo menos uma, das 

85) teve qualquer uma de suas funcionalidades e/ou facilidades 

paralisadas por período superior a 16h sem solução ;Sor parte da 

Contratada (num único dia), salvo quando, através de laudo 

técnico for comprovado que a falha é,  resultante da operadora 

(0i) e/ou tráfego de dados. 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO E DA • 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A avaliação da qualidade do equipamento (Central PABX) 

instalado, atestando seu pleno funcionamento, bem como avaliação 

dos serviços realizados no âmbito •das manutenções preventivas 

e/ou corretivas e/ou programação/configuração serão objetos de 

avaliação do representante legal da Unidade Jurisdicional, com o 

escopo de averiguar sua conformidade quantitativa e qualitativa, 

contida no presente Termo de Referência; 

9.2. Os serviços ou desempenho das Centrais, inerentes ao objeto 

deste Termo de Referência ,que forem executados/avaliados com má 

qualidade, não terão seus relatórios atestados pelos respectivos 

Fiscais de Execução da Unidade, o que implicará, por consequência, 

a negativa de ateste do Fiscal do Contrato, ficando a contratada 

obrigada a solucionar, a pendência até sua perfeita conclusão para 

que seja dado prosseguimento ao pagamento da Nota Fiscal; 

9.3. Serão os Fiscais de Execução das Unidades os reSpectivos 

.Gestores administrativos, cuja' relação descriminada por Unidade do 

POLO consta do' Anexo III do Termo de Referência; 
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9.3.1. Caberá á fiscalização de execução: 

Assinar os Relatórios de Ateste de pleno funcionamento da 

Central PABX, da Manutenção Preventiva e Corretiva (este 

último, quando houver); 

Acompanhar a execução dos serviços por, parte da 

empresa, verificando o cumprimento das cláusulas do 
• 

Contrato (se os funcionários estão uniformizados, se usam 

EPI, se estão cumprindo o cronograma de execução das 

instalações, manutenções, bem como averiguar se todo o 

rol de vistoria foi executado, etc.); 

c) Relatar ao Fiscal.  do Contrato qualquer anomalia de 

natureza administrativa que mereça intervenção junto à 

empresa para soluciona-la; 

cl) Abrir chamado para manutenção corretiva, bem como 

,aferir o seu cumprimento por parte da Empresa 

Contratada; 

9.4. Será Fiscal dos Contratos gerados para cada Lote advindo 

desta licitação, o servidor Johnns Anderson de Moraes, matrícula 

8885, e Eduardo •Lobo Figueiredo, matrícula 33967, o fiscal 

substituto. 

9.4.1. Caberá a fiscalização dos Contratos: 

Atestar as Notas Fiscais de cada Contrato gerado e 

encaminhar para pagamento; 

Realizar a conferência' das Certidões Fiscais e Atestes dos 

Relatórios por parte dos FisCais de Execução das Unidades; • 

Encaminhar as notificações às Empresas que descumprirem 

alguma das condições estabelecidas neste Termo de Referência, 

bem como sugerir aplicação de sansão encaminhando parecer à 

Assessoria Técnico Jurídica de Licitação; 

Esclarecer eventuais dúvidas dos Fiscais de Execução,, bem 
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como das Empresas quanto ao Contrato. 

O. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES 

10.1;0 descumprimento das condições estabelecidas no presente 

Termo de Referência sujeitará a contratada às penalidades cabíveis 

e previstas no art. 87, III e IV da Lei no 8.666/93 e no art. 7a da 

Lei 10.520/2002, bem como às seguintes sanções, garantida a 

prévia defesa: 

Advertência, que deverá ser feita por meio de notificação, 

mediante contra recibo do representante legal da contratada, 

estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações; 

Multa de 0,5% por dia de atraso; sobre o valor do 

contrato no descumprimento das obrigações assumidas, até. o 50  

dia; 

Multa de 0,5% por dia de atraso, sobre o valor mensal do 

contrato no descumprimento das obrigações contidas nos itens 

7.2.1 do Termo de Referência. 

Multa de 1% por dia de atraso, sobre o valor do contratb 

no descumprimento das obrigações assumidas, a partir do 60  dia 

de atraso na execução dos serviços, sem prejuízo das demais 

penalidades, passível de rescisão contratual após lio dia de 

atraso. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR E ÓRGÃO GERENCIADOR 

11.1. São obrigações do FORNECEDOR: 

11.1.1. A CONTRATADA deverá estar em situação de 

regularidade fiscal devidamente comprovada durante todo o , 

período do contrato; 

11.1.2. Executar os serviços, objeto deste termo de referência, 
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observando as. normas técnicas vigentes, as práticas.  de boa 

execução, que atendam às_exigências mínimas de mercado; 

11.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes aos 

trabalhos contratados,' inclusive pagamento  de seguro contra 

acidente de trabalho, insalubridade (caso houver), seguro de 

responsabilidade civil em caso de falhas do sistema, regularização 

dos serviços junto aos órgãos competentes, entre outros; 

11.1.4. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que 

venha a Causar, a tekeiros ou ao patrimônio do prédio do Fórum, 

reparando às suas custas os mesmos, durante ou apOs a 

execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma 

indenização por parte do Poder Judiciário; 

11.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: 

impcistos, • taxas, serviços, licenças, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes do contrato, 

conforme exigência legal; 

11.1.6. Indicar preposto para responder junto à Administração 

pela execução dos serviços, o qual deverá assumir, perante a 

Fiscalização e junto aos órgãos competentes, as atividades de 

intermediação e relacionamento nas atividades correntes da 

execução dos mesmos, inclusive deliberando sobre qualquer 

determinação de urgência que se torne necessária; 

11.1.6.1. Indicar à Administração. (gestor do contrato, fiscal de 

contrato, fiscal de execução) endereço eletrônico: e-mail, Help 

Desk, sistema de controle on line de gestão, telefone fixo, celular 

e/ou um número de telefone 0800 (discagem gratuita), disponível 

para recebimento das solicitações.  de serviço, suporte técnico, 

reclamações, nótificações, enfim, todo meio eletrônico disponível 

para encaminhamento das solicitações de tomadas de decisões.. 

11.1.7. Conferir, obrigatoriamente, todos os parâmetros e 
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grandezas indicados nos equipamentos e dispositivos, instalações 

e demais elementos que subsidiarão os serviços, correndo por 

sua exclusiva responsabilidade a constatação e aferição dos 

mesmos; 

11.1.8. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com 

os dispositivos regulamentares da Administração do Edifício, sob 

pena de se constituir em inadimplên,cia contratual; 

11.1.9. Solicitar è definir, se necessário, junto ao setor 

competente do edifício, local apropriado para guarda dos 

equipamentos, rhateriais e ferramentas a serem utilizadas na 

execução dos serviços; 

11.1.10. Responsabilizar-se pelo suprimento de todos os 

materiais, 	instrumentos 	e 	ferramentas • de 	uso 	nas 

rotinas/procedimentos de operação e manutenção; 

11.1.11. Não transferir a'outrem, no todo ou em parte, o objeto 

dáte -Termo de Referência; 

11.1.12. Fornecer e instalar materiais novos, conforme aceitação 

do Fiscal de Execução da Unidade; 

11.1.12.1. Havendo defeitos nos materiais fornecidos a troca 

deverá ocorrer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

- a contar da data da ocdrrência; 

11.1.13. Prestar garantia dás Centrais PABX e acessórios, bem 

como de todos os serviços executados desde 'a • instalação, 

configuração, ativação e manutenção, durante todo o período 

contratual; 

11.1.14. Reórimir •  conduta inadequada de seus empregados na 

execução dos serviços; 

11.1.15. Notificar o CONTRATANTE, por escrito, de todas as 

ocorrências que possam, dificultar a execução do objeto 

contratado, bem como prestar os esclarecimentos necessários e 
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Solicitados pelo CONTF,(ATANTE, relativamente à execução dos 

serviços; 

11.1.16. Envidar todos os esforços para que não haja interrupção 

das atividades normais da CONTRATANTE, em decorrência dos 

serviços prestados, o que somente poderá ocorrer em 

circunstâncias excepcionais previamente justificadas .e 

autorizadas pelo Fiscal de Execução da Unidade; 

11.1.17. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, quaisquer alterações de endereço, telefone, 

ou no contrato social, durante o prazo de vigência deste 

Contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios 

da nova situação; 

11.1.18. Consultar o Fiscal deste contrato em caso de dúvida 

sobre soluções técnicas para problemas que porventura surgirem 

durante a execução regular dos serviços 'objeto do contrato; 

11.1.19. Encaminhar ad Fiscal do Contrato, após sua assinatura 

e antes do início dps trabalhos, relação de todos os érnpregados 

que terão acesso ao local onde será executada o serviço de 

implantação do sistema, com as seguintes informações: 

11.1.19.1. Nome completo, no do CPF ou da carteira de 

identidade de cada empregado; 

. 11.1.20. Manter seus técnicos e empregados sempre, durante 

todo o tempo, devidamente uniformizados e identificados, em 

completas condições de higiene e segurança, bem como"provê-

los, às suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e de segurança necessários; 

11.1.21. Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo 

dumprimento, por parte de seus técnicos e empregados, de todas 

as normas internas e disciplinares determinadas 'pelo Poder 

Judiciário, em especial das normas relativas à segurança do 
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edifício onde serão executados os serviços e das Normas de 

Higiene e Segurança no Trabalho; 

11.1.21.1. À contratante fica reservado o direito de solicitar' 

substituições ou dispensa de empregados, que a seu critério não 

estiverem atendendo às suas neces.  sidades; 

11.1.22. A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições 

iniciais do contrato, os acréscimos e. supressões que se fizerem 

necessária, dentro do limite  permitido em lei; 

11.1.23. A empresa terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para 

justificar as anomalias dos serviços prestados em respostas às 

notificações emitidas; 

11.1.24. Responsabilizar-se integralmente pelos procedimentos 

técnicos, pela execução dá assistência técnica e manutenção 

preventiva e corretiva dos serviços, pela confiabilidade e 

efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às 

recOmendações e exigências do fabricante dos materiais, 

equipamentos e dispositivos existentes e/ou instalados; 

11.1.25. Responsabilizar-se pela manutenção da continuidade de 

serviço dos equipamentos /dispositivos /instalações durante 24 

horas, inclusive sábados, domingos e feriado5; 

11.1.26. Comunicar à Contratante, imediatamente, toda e 

qualquer avaria e/ou suspeita e/ou possibilidade de ocorrência de 

sinistro e/ou agressões/panes graves a equipamentos 

/dispositivos /instalações, procedendo para tanto, orientações 

sobre a forma correta de proceder à solução do problema, com 

antecipação; 

11.1.27. Comunicar à contratante todo e qualquer acontecimento 

considerado/entendido irregular e que concorra para a 

interrupção do serviço; 

11.1.28. Proceder às rotinas de programação, inspeção, controle 
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e manutenção, prestando assistência técnica integral no tocante à 

programação, manutenção /aferição /atualização de softwalies 

operacionais das Centrais PABX, limpeza, revisão, lubrificação, 

calibração, testes operacionais, instruções de operação, 

conservação técnica eletroeletrônica; procedendo à correções, 

ajustes, substituição de peças, componentes e materiais 

eletroeletrônicos, testes e serviços que se fizerem necessários; 

11.1.29. O locador deverá verificar se o sistema de aterramento 

existente atende às exigências das normas, e, caso contrário, 

providenciar, sem ônus ao Poder Judiciário, a infraestrutura para 

a instalação do sistema; 

11.1.29.1. Em caso de necessidade de intervenção na 

infraestrutura do prédio da unidade jurisdicional para instalação, 

correção, manutenção de parte integrante ao perfeito 

funcionamento da Central PABX, a Contratada deverá, 

obrigatoriamente, de 

Unidade; 

11.1.30. Não 

serviços, salvo 

autorização prévia do 'Gestor da respectiva 

veicular publicidade acerca da prestação dos 

prévia autorização da Contratante. 

11.2. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

11.2.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a 

Contratada; 

11.2.2. Especificar com-clareza o local onde deverá ser realizado 

o serviço, assim como esclarecer qualquer dúvida quanto a este 

Termo de Referência; 

11.2.3. Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa ao 

local dos trabalhos, desde que sejam respeitados as suas 

identificações e os horários previamente estipulados pelo Fiscal 

de Execução da Unidade; 

11.2.4. Fiscalizar, através de pessoa previamente designada, a 
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execução do contrato; 

11.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados 

pela contratada; 

11.2.6. Determinar, por escrito, a regularização das faltas e 

defeitos observados na execução do contrato, bem como 

documentar as ocorrências havidas e aplicar as penalidades 

previstas no edital; 

11.2.7. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em 

desacordo com as pré-estabelecidas neste COntrato; 

11.2.8. Rescindir o Contrato, nos termos dos artigos 77 a 80 da 

Lei 8.666/93. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO 

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 

previstas no ,art. 78 da Lei no 8.666,, de 1993, com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados,. assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e 

ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, 

de 1993. 

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

12.4.1. Balanço' dos eventos contratuais já cumpridos ou 

parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
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12.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar • este Contrato para qualquer 

,operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 

previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina 

do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

14.2. 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. 

14.3. As supressões 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. 

is. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. 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, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios 

gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — PUBLICAÇÃO 

16.1,. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 

instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO 

17.1. É eleito o. Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 

instrumento, renunciando-se qualquer outro. 

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o 	ente Contrato foi 

lavrado em O (duas) vias de igual teor, 	depois de lidb e 

achado em ordem, vai assinado pelos contrae 

Senhor ALLAN EXU Y ARAÚJO 
Representante Legal 

CONTRATADA 
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Delson Vergilio  da Silva 
CPE 482 825.361-34 
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RG: 05138507 SSPIMT 
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