
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CIA n.° 0153132-07.2017.8.11.0000 
Contrato n.° 152/2017 
Assunto: Sugestão de aplicação de penalidade. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Contrato n.° 152/2017, firmado entre este 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a empresa EQUILIBRIUM: 

WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP., cujo objeto consiste na 

prestação de serviços de implantação, migração, desenvolviinento, 

customização e sustentação de portais. corporativos ho Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, com serviços de capacitação e suporte, prestados 

na condições estabelecidas no Term.  o de Referência, Anexo 1 do Edital do 

Pregão Eletrônico n.°.63/2017, que assim ficou definido: 

1.3. Objeto da contratação: 

V.,IJI 
item; 	 DtIscr4ção 	 un,d,n,,, 	cto,:t.nti.1 ir 	dm; :rio 	Gichnl 

(PS) 
I 

I . instalado e configurações do ambiente, com 
, capaação. cn Entrega única 79.990,00 79.990,00 

2 

-1 

"r ano de portais, com caOacitaÇão. Portais 
migradas a 16.124,85 128.998,80 

. Capautaçáo, desenvolvimento, Customizar,So 
e sustentaflo de Gostais Corporativos, UST 	. 	. 7.240 108,80 787.712,00 

Valor Globo : 	996.700,80 

(novecentos e noventa e seis mll setecentos reais oitenta centavos 

Conforme consta às fls. 758-759/TJMT, o 

Departamento de Sistemas e Aplicações consignou, em suma, que, muito 

embora o prazo para a entrega do serviço tenha sido dilatado dm 63 dias, a 

Contratada realizou tão somente 81% do item 2.1, restando, ainda, Os itens 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 e item 3: 

• 
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Após a finalização do prazo. realizamos-  nova inspeção. c 

contatamos uma evolução de apenas 7%, totalizando 81% (oitenta e um por cento), como 

demonstramos no quadro abaixo: 

Itens averiguados no portal que trata aliem 2.1 

Atende no esperado? Quantos itens? 
Percentual em relação a 

quantidade de itens listados. 
Sim 173 81% 

Não 23 11% 
Parcial 17 8% 

Comprometendo, em virtude disso, a execução dos. 

demais itens constantes no objeto da contratação: No caso dos autos,. o 

cronograma de execução do objeto se encontra no Anexo B do Termo de 

Referência que originou o presente contrato: 

ANEXO B - CRONOGRAIVIA BE EXECUÇÃO — ITENS 1 E 2 

Itens.  Serviço Tarefa 30 	.60 90 120 150 180 210 ' 240 • 270 
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  Instalação e 
configuração 

.cla.  
plataforma 
de gestão de 
conteúdo 

100% 

. 

2 

•  
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s  

2.1 - Portal 
público do 
P1MT 	. 

15% 30% 70% 100% 

2.2- Portal 
da intranct s. 

15% 30% 70% 100% 

2.3 - Escola 
dos 
Servidores 

' 100% 

2.4 ..Esinagis 100% . 

2.5 - Bem 
Viver 

.. 

100% 

2.6 . Pie — 
Processo 

' 100% 
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Judicial 
Eletrônico 

2.7 - 
Corregedoria 

100% 

2.8 - Comitê 100% 

. Ao final, sugeriu a aplicação de multa no patamar 

máximo de, 10% sobre o valor total do contrato, cumulada com a 

consequente rescisão contratual. 

Instruiu sua manifestação com os e-maus 

encaminhados à Contratada, bem como com as planilhas de cálculos às fls. 

761 -768/TJMT. 

Notificada para apresentação de Defesa Prévia quanto 

às_ i_rregularidades a ela atribuídas, a Contratada assim o fez às fls. 790- • 

799/TJMT. 
-• 

Em suas razões, argumentou que as irregularidades se 

deram por culpa exclusiva da Contratada, pois, ao seu entender, a 

contratante não pode reclamar da falta do serviço prestado, uma vez que' 

não cumpriu com sua obrigação de, prestar as informações necessária 

para a prestação do serviço. 

Asseverou, também, a inobservância dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que considera excessiva a 

multa imposta no importe de 10% sobre o valor do contrato. Diante disso, 

requer que a Multa seja aplicada proporcionalmente ao valor dos serviços 

que não foram prestados, ou seja, 10% sobre o valor não executado. 

Encaminhados os autos para a manifestação da área 

técnica, exarou-se a Informação n.° 368/20I8-DSA às fls. 805-816/TJMT, 
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na qual o Departamento de Sistemas e Aplicações analisou os quesitos 

técnicos aventados pela Contratada e concluiu pela manutenção da sugestão 

de aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor total -da 

contratação, bem como pela rescisão contratual. 

As alegações de defesa foram encaminhadas para 

análise da Assessoria Técnico-Jurídica de Licitações da Presidência — 

ATJL que, por intermédio do Parecer n.° 977/2018/ATIL, manifestou-se 

em consonância com a opinião da área técnica, no sentido de aplicar sanção 

administrativa à Contratada, consubstanciada em multa, porém, registrou a 

neçessidade da área técnica informar se haverá aproveitamento de algum 

serviço até então realizado, visando a averiguação de inexecução total ou 

parcial do objeto, uma vez que influenciará no valor da multa aplicada. 

Assim, os autos retornaram à área 'técnica, para 

informar quanto ao aproveitamento dos serviços prestados. 

Por sua vez, mediante a informação n.° 392/2018-DAS 

à fl. 823/TIMT, a área técnica informou que foram executados 92% do 

item 2.1 — Migração e desenvolvimento de portal público de PJMT. 

Asseverou, também, que a equipe da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação deste TJMT despenderá esforços próprios 

visando a conclusão do objeto contratado, até que novo procedimento 

licitatório seja concluído. 

Por fim, registrou que foi pago à Contratada apenas o 

que se refere à execução do item 1 — Instalação e configuração do 

ambiente, com capacitação e sugeriu o faturamento de 71% do item 2.1, 

inerente aos serviços executados até 31/08/2018. 

É o relatório. 
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Decido. 

Trata-se de sugestão de rescisão contratual cumulada 

com a aplicação de penalidade à empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA LTDA-EPP.; ante ao cometimento de infração 

contratual, consistente na inexecução parcial do objeto licitado.. 

No caso dos autos, a sugestão de penalidade requerida 

se consubstancia na aplicação de multa que, conforme sugestão da área 

técnica, devera incidir sobre .o valor total do contrato. 

As sanções administrativas possíveis de serem 

impostas aos Licitantes se encontram discriminadas nos artigos 86 e 87 da 

Lei n.° 8666/93 e nas respectivas cláusulas dos instrumentos convocatórios. 

Art. 86. O atraso igustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado à multa de mára, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contratas 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a pil.évia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
11 - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou rio 
contraio; 
III - susPensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; • 

Há, ainda, previsão Contratual que dá azo à aplicação 

de penalidade em caso de descumprimento das condições estabelecidas no 

Contrato, conforme se verifica: 
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10.1.2.X) descumprimento parcial da contratação poderá ensejar as 
mesnias penalidades aplicáveis no caso do descumprimento total a 
critério da administração do Tribunal de Justiça, se reiterada ou se 
causar prejuízo significativo (Ex.: não realizar as entregas dos 
produtos, não realizar as entregas dos serviços de manutenção e 
implementação, etc). 

10.1.3. Independente de outras sanções legais e-das cabíveis penais, 
pela ineiecução total ou parcial da contratação, a administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa licitante, segundo 
a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades, Orevistas no 
art. 87, da Lei n. 8.666/93: 

101.5. Aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e 
danos da ordem de 100/0 (dez par cento) sobre o valor total da 
contratação, nas hipóteses de inexecução total ou violação do sigilo e 

sie 10°/0 (dez por cento) sobre' o valor mensal, se ocorrer lnexecução 
parcial, reconhecendo a empresa os direitos deste Regional, nos 
termos do art. h da Lei no. 8.666/93; 

10.1.6. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o PJMT, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 

Portanto, extrai-se do próprio Contrato que a 

inexecução parcial dá ensejo à aplicação de multa no importe de 10% sobre 

o valor pago mensalmente à Contratada, de acordo com a Cláusula 10.1.5 

do Contrato n.° 152/2017. 

Desse modo, em observância à Informação n.° 

392/2918-DSA, verifica-se que a Contratada incorreu em inexecução 

parcial do objeto contratado, uma vez que concluiu o item 1 do objeto e, 

apenas, 92% do iterit 2.1.. 

Corrobora para o meu convencimento, o fato de que a 

Contratada, em sua peça de defesa, confirmou a inexecução do objeto, no 

momento em que solicita que a multa seja aplicada sobre o valor dos 
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serviços não prestados, ao contrário do posicionamento da área técnica que 

sugeriu a aplicação da multa sobre o valor total do contrato. 

Desse modo, considero que restou demonstrado que a 

Contratada não vem seguindo as cláusulas pactuadas com a Administração 

Pública. 

Assim, entendo que a Contratada que não se adequa às 

regras aceitas por ocasião da assinatura da ARP está sujeita às sanções 

administrativas insculpidas nos artigos 86 e 87, da Lei n.° 8666/93. 

Tenho por afirmar que os contratos pactuados e as 

obrigações assumidas, deyem ser, ressalvadas as suas exceções, respeitadas 

e cumpridas fidedignamente. 

Essa ideia foi consagrada no Direito Brasileiro em 

virtude da ratificação da Convenção de Viena sobre Direitos e Tratados de 

1969, por força do Decreto n.° 7.030/2009. 

O artigo 26 da Convenção de Viena sobre Tratados e 

Direito trouxe em sua intelecção que todo tratado em vigor obriga as 

partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. 

Sob a égide da Lei n.° 8666/93, tal principio mereceu 

sua consignação, conforme se verifica nos artigos 55, inciso XI e 66, senão 

vej amos: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 

(•.) 

XI - a vincula* ao edital de licitação ou ao termo que a 
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor; 
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Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 
respondendo Grila uma pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

Na intelecção 'de Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

"Direito Administrativo Brasileiro", verifica-se que foi consagrado o 

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

"O edital é a lei inte`rna da licitação e "vincula inteiramente a 

Administração e os proponentes" 
• 

Compreende-se, então, que a empresa vencedora do 

certame está vinculada às regras contidas no Edital .do Procedimento 

Licitatório ao qual se submeteu, nos termos e condições pré-estabelecidas. 

Diante disso, devo esclarecer que a Administração 

Pública deve se balizar em seu poder administrativo sancionador, que, na 

verdade, não se trata de ação discricionária de seu Administrador, mas sim 

de um poder-dever que se torna imperiosa á sua aplicação. 

Posição essa já assentada nos Egrégios Tribunais de 

Justiça. 

Ementa: RECURSOADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREG 
A DO OBJETO LICITADO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. 
APLICAÇÃO DE MULTA E REGISTRO DA PENALIDADE NO 
SICAE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL. 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. RECURSO DEPROVIDO. 1 - 
simples alegação de fatos que eram previsíveis e inerentes à 
própria atividade empresarial, tais' como demissão a pedido, 
gozo de. licença maternidade, bem como realização de evento 
esportivo há Muito tempo. noticiado no Pais, não possuem o 
condão de qualificar-se como evento imprevisível ou de 
consequências inevitáveis, tal comó disciplinam as exceções 
previstas no art. 57, § ]0, da Lei 8.666 /93. 2 - Embora Mão 
tenham ocorrido grandes prejuízos à Admikistração, o atraso de 
18 (dezoito) dias correspondeu a mais de um terço do período 
inicial de cumprimento do contrato, que era, incialmênte, de 45. 
(quarenta e çinco) dias, fato este suficiente para amparar a 
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penalidade aplicada. não se demonstrando. nem de longe, 
desproporciona 4 - O poder administrativo sancionador não é 
uma faculdade do administrador, mas é poder-dever de aplicar 
punições previstas quando constatadas práticas que 
contrariem o interesse do serviço público, tal como ocorrido no 
caso em voga. 5 - Não merece qualquer reparo a decisão 
recorrida que, em obediência às regras postas na instrumento 
convocatório, aplicou multa à empresa ora recorrente, 
seguindo, portanto, os ditames do principio da vincula ção ao 
instrumento convocatório. como, aliás, está consignado no art. 
41 da Lei 8666 /93. 6 - Recurso conhecido e desprovido (TRE-
ES Processo Administrativo PA 6979 Vitória ES — 09/10/2015). 

Ainda, nesse sentido: 

Ementa: RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVO. ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. OBRIGAÇÃO 
DESCUMPRIMENTO. ATRASO. PREJUÍZO APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE. 	RETRATAÇÃO. ' 	RAZOA.  VEL. 
PROPORCIONAL. 1. Recurso interposto tempestivamente. 
1. Atraso na entrega do objeto licitado sem justa causa impõe 
aplicação de penalidade. 3. Pena aplicada de forma razoável e 
proporcional às consequências previstas no EditaL 5. Negado 
provimento (TRE-PE — Processo Administrativo PA 13913 
Recife PE— 09/02/2017). 

No mais, quanto à alegada falta de observância dos 

Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade na aplicação dà 

penalidade à Contratada., valho-me dos dizeres de Antônio José Calhau de 

Resende que assim o definiu: "A razoa.bilidade é um conceito jurídico 

indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir 

com bom senso, prudência, moderação, tom.  ar  atitudes a.  dequadas e 

coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os 

meios empregados e a finalidade a ser alcançado, bem como as 

circunstâncias que envolvem a pratica do ato". 

Desta feita, no tocante à dosimetria da multa aplicada, 

muito embora a área técnica tenha sugerido a imposição de multa de 10% 

9 
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sobre o valor total do contrato, entendo suficiente e proporcional aplicar 

multa no importe de 10% sobre, a Nota Fiscal n.° 1428, faturada em 

31/08/2018 (prazo final já prorrogado para a entrega do item 2.1), referente 

aos trabalhos executados até.a data mencionada. 

Ademais, o § 2° do art. 87, da Lei n° 8.666/93, faculta à 

Administração a aplicação da multa juntamente com as demais sanções 

expostas na normativa, as quais estão devidánente delimitadas na 

contratação. 

Não obstante a possibilidade acha, o § I° do art. 86 é 

claro ao enunciar que a aplicação da multa não impede que a 

Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

Vejamos:, 

Ar!. 86. O atraso injustificado na execução do contrato 

sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato. 	 • 

§ le A nau a' que -alude este artigo Pião impede que a 

Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

outras sanções previstas nesta Lei. 

Acerca da possibilidade da rescisão, o Contrato n.° 

152/2017 assim estipulou: 

11.1. O presente Termo de 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 Cias sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

Portanfo, a contratada que estava obrigada a cumprir 

integralmente o objeto incorreu no descumprimento de disposições 

contratuais, razão pela qual se autoriza a aplicação de penalidades e a 

própriã rescisão administrativa, nos moldes da Lei n.° 8.666/93, in verbis: 

10 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Art. 77. A inexecução total ou parciaL do contrato enseja a sua  
rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei 
ou regulamento. 

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

1- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,  
projetos ou prazos• 

II - o cumprimento irregular de cLáusu-  las contrátuais,  
especificações, projetos e prazos; 

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 

j: determinada por ato 'unilateral e escrno da Administração;  
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do. artigo  
anterior • 

• 
É de se notar que tais sanções não são autorizadas 

somente pela 'legislação de regência, mas também estão contratualmente 

previstas, conforme se infere da Cláusula Onze, item 11.1 do instrumento 

contratual. 

Destaca-se que os contratos jurídicos estão submetidos 

a regime jurídico diferenciado, o qual confere certas prerrogativas ao ente 

administrativo, a exemplo de rescindir unilateralmente seus contratos, nas 

hipóteses legalmente previstas ou fiscalizar lhes a execução. Essas 

prerrogativas são legítimas, ao tempo em. que garantem a satisfação do 

interesse público em se obter a devida prestação dos serviços pactuados. 

O renomado doutrinador José dos Santos Carvalho 

Filho (Manual do Direito Administrativo -g. 180/185), ensina que "o 

contrato administrativo pode se extinguir de diversas maneiras, quais 

sejam: pelo cumprimento do objeto; pelo término do prazo; pela 

impossibilidade material ou jurídica; pela invalidação; e pela rescisão." 

A Lei n.° 8.666/93, em seu art. 79, inciso I, define a 

rescisão administrativa como aquela "determinada por ato unilateral e 
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escrito da Administração" para os casos referidos nos incisos 1 a XIII e 

XVII do art. 78. 

Com enfoque nos contratos administrativos, Hely 

, Lopes Meirelles define a rescisão como: O desfazimento do contrato 

,durante sua execução por inadimplência de uma das partes, pela 

superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconvenientes o 

prosseguimento do ajuste ou pela ocorrência de fatos que acarretam seu 

rompimento de pleno direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 229). 

Sobre o tema, vem decidindo as mais altas Cortes 

pátrias: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO - INEXECUÇÃO PARCIAL - 
RESCISÃO UNILATERAL 	PREVISÃO LEGAL 
e0ÉRESPONDENTE - CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO - 
EFEITOS JURÍDICOS. MANTENG4. , O contrato 
administrativo pode ser sujeito a rescisão unilateral, por parte 
da administração pública, através de ato devidamente motivado, 
o qual encontra respaldo na Lei federal n. 8666/93, em seus 
arts. 77 a 79, inclusive com menção aos tópicos não realizddos. 
(TISP APL 994093735980 - Rd Danilo Panizza- Órgão 
Julgadár: la Cámára de Diréito Público - Publicação: 
29/11/2010) 

ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE 
PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE 
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. 
DESISTÊNCIA DA' REQUERENTE. CONTRATO RESCISÃO. 
INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. 
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 2. A análise , 
da prova produzida revela que 'a contratada não atendeu aos 
termos especificados no contrato no prazo estabelecido, dando 
causa à rescisão contratual (art. 77 e 78, I e III da Lei 
8.666/93). Assegurado õ contraditório e a ampla defesa, corretg 
a sentença recorrida. (TRF-1 f- AC: 1023 RO 0001023-
30.2003,4.01.4100, Relator:-  JUIZ FEDERAL JOSÉ 
ALEXANDRE FRANCO, Data de Julgamento: 17/12/2012, 4" 

1:2 
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TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação.  COLEI R104 de 
17/01/2013) 

No caso em apreço, mesmo com o deferimento de 

diversas prorrogações no prazo de execução dos serviços, a. Contratada agiu 

com desídia,, haja vista que, de acordo com o cronograma de execução 

constante no Anexo B do Termo de Referência que originou este contrato, 

na presente data, os portais eletrônicos do PJMT deveriam ter sido 

entregues e funcionando plenamente. - 
	

e 

Os portais eletrônicos têm sua importância na 

divulgação dos trabalhos realizados pelo Poder Judiciário do Estado de 

Mato , Grosso, na dispbnibilização de serviços aos jurisdicionados, 

otimizando, também, os trabalhos de quem busca a prestação jurisdicional. 

Corno a atividade-fim do Poder Judiciário não é um 

produto que pode ser aferido no mercado, os sítios eletrônicos são a 

principal vitrine digital que se presta a informar ao cidadão dos relevantes 

trabalhos executados em beneficio do coletivo e do-individual. 

Nesse sentido, a presente contratação tinha como fito a 

atualização dos portais corporativos do PJMT, da sua ferramenta de gestão 

de conteúdo, além de que deveria proporcionar serviço técnico 

especializado capaz de suportar as continuas e crescentes demandas nas 

áreas de comunicação, transparência e acessibilidade. 

Portanto, a rescisão .unilateralS se justifica diante da 

frustração da Contratante em não receber um serviço que contratou e, 

principalmente, em virtude do 0escumprimento do que fora pactuado com a 

empresa EQUILIBRIUM' WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-

EPI; 
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Assim, encontra fundamento no art. 78, I, da Lei de 

Licitações: "Constituem motivo para a rescisão do contrato: l- o não 

cumpriniento de cláusulas contratuais". 

Além disso, parou de executar os serviços; bem como 

assumiu a inexecução da obra em sua Defesa Prévia. 

Por fim, vejo que os serviços contratados Sor 

intermédio deste contrato eram considerados parte integrante do Plano de 

Gestão do Biênio 2017/2018 e, em razão disso, impreterivelmente, deverão 

ser entregues até o final da próximá gestão,'Biênio 2019/2020. 

Sendo assim, diante da Informação n.° 392/2018-DAS, 

determino que ao Departamento de Sistemas e Aplicações Fegistre nos 

autos quais os itens referentes aos trabalhos faltai-hes do objeto deste 

contrato será executadio integralmente pela área e, quanto aos ,demais, 

proceda às providências visando a contratação dos serviços necessários, de 

modo urgente. 

Com essas considerações, tendo em vista a inexecução 

parcial do objeto do Contato n.° 152/2017, nos termos dos arts. 78, inciso 

I, da Lei n.° 8.666/93 e, em conformidade com o Parecer da Assessoria 

Técnico-Jurídica de Licitação, decreto a rescisão da presente avença e 

aplico à empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA-EPP a penalidade de multa no percentual de.  10% sobre o valor 

constante na Nota Fiscal n.° 1428, que se encontra na posse do Fiscal do 

Contrato, a qual, des-cle já, autorizo a sua glósa, cumulada com a sanção 

de impedimento e suspensão de licitar dom o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com 

os artigos 87,11 e III, da Lei n.° 8666/93 c/c Cláusula Décima, itens 10.1.5 
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e 10.1.6, bem como Cláusula Décima Prirneira, item 11.1, ambas pactuadas 

no presente contrato. 

Promova-se o registro da penálidade no banco de 

qualidade deste Tribunal de Justiça. 

Intime-se a contratada para,) querendo, apresentar 

recurso, nos moldes do artigo 109, inciso I, alínea "f", da Lei n.° 8.666/93, 

no prazo de 5 (cinco) dias. 

Comunique-se à área demandante para conhecimento. • 

À Coordenadoria Administrativa, para as providências 

necessárias. 

Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Desembargador RU 	MOS RIBEIRO, 
Presidente aro' Tribunal de Justi do Estado de Mato Grosso — TIMT. 
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