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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROJETO BÁSICO
Nº 16/2021
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome
CPF:
Roberto Cyríaco da Silva
495.387.641-53
Telefone:
Celular:
E-mail:
65-3617-3568
65 99956-0455
roberto.cyriaco@tjmt.jus.br
Unidade:
Coordenadoria de Infraestrutura 
INFORMAÇÕES GERAIS
Nº do CIA: 
0057674-89.2019.8.11.0000
Código do Aplic: 358790-8 
(Serviço de locação de imóvel para órgão público – do tipo galpão, com área total de até 10002, no interior do estado de Mato Grosso)
Objeto: Locação de imóvel/Galpão para solucionar os problemas de arquivo da Comarca Rondonópolis, tendo em vista que os espaços existentes no prédio do fórum se encontram completamente lotados, necessitando de um novo local para instalar o acervo a serem produzidos e organizar o existente, e ainda o proprietário irá executar benfeitorias a pedido de contratante para que os servidores responsáveis pelo arquivo e possam desenvolver seus trabalhos de controle e organização dos documentos a serem arquivados.
Sistema de Registro de Preço:
Vistoria / Amostra: 
☐Sim
☒Não
☐Obrigatória
☐Facultativa
☒Não se aplica
Adjudicação:
☒Global
☐Lote ou Item
☐Item
Representatividade da demanda:
☐Investimento
☐Custeio
☒Custeio (nova contratação)
Dotação Orçamentária:
UO – 03.601-Funajuris
PAOE: 2005 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte: 240
UG: 0001 – 1º Grau
Natureza: 3.3.90.36.4.1 
Valor mensal: R$ 9.000,00 + IPTU 
Valor Anual: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) 
Prazo de Vigência 24 (vinte e quatro) meses
Natureza do serviço:
Valor total estimado anual: R$ 108.000,000 (cento e oito mil reais)

Obs. Os modelos de Termo de Referência/Projeto Básico estão disponíveis no seguinte endereço: https://www.agu.gov.br.* Este documento deverá ser assinado digitalmente pelo responsável.


PROJETO BÁSICO 16/2021-CIF

DO OBJETO

	- Locação de imóvel com área total de aproximadamente 500,00 m², para atender as necessidades da Administração na Comarca, localizado na Rua Washington Luís, 408 – Jardim Guanabara, a uma distância de aproximadamente de 76,00m (setenta e seis metros) da sede do edifício da Comarca de Rondonópolis
DA FINALIDADE


2.1 – A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir à Comarca de Rondonópolis o arquivamento dos novos acervos documentais de forma organizada face aos espaços já existentes não comportarem o recebimento de nenhum novo documento, haja vista o montante neles arquivados estarem além da capacidade dos locais.

2.2 – Com essa locação, a comarca irá implementar um controle maior de sua massa documental, garantindo mais celeridade quanto ao atendimento das solicitações dos arquivos, organização, catalogação e desarquivamentos, além de propiciar disponibilização dos espaços onde atualmente encontram-se os documentos arquivados.

JUSTIFICATIVA

3.1. Os locais disponibilizados no prédio da Comarca de Rondonópolis já não são mais suficientes para receber novos acervos para serem depositados, tendo em vista o volume constante e aumento da massa documental produzida pelas secretarias e Varas.

3.2. Com a locação, ocorrerá uma melhora na conservação dos processos arquivados, garantindo assim, o cumprimento da Lei no 8.159, de 8 de janeiro DE 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências e ainda as recomendações 37/2011 e 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

3.3. O imóvel escolhido além de suas dimensões, levou-se em conta a vantajosidade econômica e a negociação entabulada, haja vista os custos apresentados pelo proprietário serem vantajosos por estarem dentro dos custos praticado no mercado, conforme pode-se verificar no relatório emitido pela empresa ENGEVIX (andamento n.81).

3.4. A escolha também recaiu sobre o imóvel em virtude ao relatório de avaliação elaborado pela empresa consultora que auxilia nos trabalhos do Departamento de Obras, demonstrando ser este imóvel o que melhor atende a solicitação e pelo mesmo estar localizado ao lado do Fórum conforme perspectiva a seguir:
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3.5. Esta contração solucionará os problemas de arquivo da Comarca de Rondonópolis, tendo em vista que os espaços existentes no prédio do fórum se encontram completamente lotados, necessitando de um novo local para instalar e organizar o acervo documental sanado as situações ilustradas abaixo:
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ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/DETALHAMENTO TÉCNICO

4.1. O imóvel a ser locado possui as seguintes características:

4.2.	O imóvel encontra-se localizado na Rua Washington Luíz, nº.408, bairro La Salle, com área de 800m², sendo 1.000m² de área construída, composto por 2 pisos, recepção, 4 (quatro) banheiros, sendo 2 para o público, 1 (uma) copa, área lateral para estacionamento de veículos, conforme verifica-se no Oficio n. 406/2021-CA apresentado pela Gestora- Geral da Comarca (andamento n. 74).


4.3. O imóvel comportará todos os arquivos do Fórum da Comarca de Rondonópolis, bem como os mobiliários necessários para acondicionamento da massa documental que será armazenada no local.

EXIGÊNCIAS EM RELAÇÃO À PROPOSTA

5.1. Apresentar proposta contendo a descrição do imóvel a ser locado, conforme especificação nesse Projeto Básico, com respectivo valor mensal e global:

5.2. Matrícula Atualizada:

5.3. Documentação contendo:
a) Endereço do imóvel;
b) Número de pavimentos;
c) Área total do imóvel;
d) Fotos do imóvel (fachada, laterais e internas por pavimento);
e) Cópia do Registro de imóvel habite-se;
f) Declaração atestando que não pesa, sobre o imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente;

REGULARIDADE HABILITATÓRIA E FISCAL

6.1. Documentos referentes à habilitação jurídica: 

a) Para pessoa física: Cédula de Identidade; 

b) Para empresa individual: registro comercial; 

c) Para sociedade por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na junta comercial e cópia do estatuto arquivado na Junta Comercial; 

d) Para sociedade empresária ou não empresária: cópia do contrato social e última alteração contratual arquivados na Junta Comercial;

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2. Documentos referentes à regularidade fiscal:
 
Para pessoa física: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

c) Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscrição em Dívida Ativa do Instituto; Nacional do Seguro Social (INSS), dentro do prazo de validade; 

d) Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscrição em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), dentro do prazo de validade;
 
e) Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro do prazo de validade; 

f) Certidão Negativa Trabalhista dentro do prazo de validade, (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N.5.452, de 1º de maio de 1943;
 
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, se houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, dentro do prazo de validade; 

i) Certidão negativa da dívida ativa do Estado de Mato Grosso emitida pela PGE-MT ou equivalente na hipótese da licitante ser estabelecida em outra unidade da federação;
 
j) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 
l) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, dentro do prazo de validade.

VIGÊNCIA

7.1 O instrumento contratual terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, entrando em vigor na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes, de conformidade com o art.57 da Lei 8.666/93.
 MODO DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito mensalmente, sendo que a empresa vencedora deverá emitir recebido ou outro documentos semelhante ao período mensal,  contendo as especificações do imóvel locado, discriminando valor mensal, sem rasuras, constando ainda o número do banco, agência e da conta corrente onde deseja receber o crédito; Apresentada a nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato realizar a conferência e atestá-la, nos termos do presente Projeto Básico e das cláusulas contratuais avençadas, encaminhando-a ao Departamento do Funajuris para pagamento;

8.2. Fiscal deverá realizar a conferência e atesto da nota fiscal;

8.3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

DO REAJUSTE

9.1. O presente contrato poderá ser reajustado de acordo com o índice do IGPM, depois de decorrido 01 (um) ano de vigência, contados a partir da assinatura do mesmo.

DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização serão realizados pelo Fiscal do contrato Thais Muti de Oliveira, matrícula 14.210 e como Fiscal Substituto a Josumira Geny Mamede Beck, matrícula 7758.



DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
11.2. Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 São obrigações da CONTRATADA: 

12.1.2. Manter sigilo sobre as informações referente à presente contratação;

12.1.3. Pagar os impostos e taxas incidentes sobre a contratação;

12.2. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico;

12.3. Dar ciência ao fiscal do contrato imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade ou irregularidade que verificar durante a vigência do contrato;

12.4. Prestar esclarecimento que forem solicitados pelo fiscal do contrato e acatar determinações prontamente e;

12.5. Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, direta, indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

13.1 São obrigações dos LOCADORES - Pessoa Física ou Jurídica:

13.2. Manter o imóvel segurado contra incêndio;

13.3. Pagar os impostos incidentes sobre o imóvel;

13.4. Incorrer nas despesas relacionadas com;

13.4.1. As obras ou serviços exigidos pela segurança da construção ou pela correção de falhas ocorridas na edificação do imóvel;

13.4.2. Desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, a presente locação;

13.5. Entregar o imóvel ao Locatário sem ônus relativos aos impostos, bem como contas de água e luz todas devidamente quitadas;

13.6. Comprovar que sobre o imóvel não recai nenhum ônus, gravame ou penhora, bem como, que não se trata de coisa em litígio, sendo exigida a apresentação da matrícula atualizada;

13.7. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência;

13.8. Dar ciência ao fiscal do contrato imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade ou irregularidade que verificar durante a vigência do contrato;

13.9. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato e acatar determinações prontamente;

13.10. Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, direta, indireta Federal, Estadual ou Municipal;

DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

14 São obrigações do LOCATÁRIO – Tribunal de Justiça – FUNAJURIS:
14.1. Convocar a licitante vencedora para assinatura do contrato;

14.2. Pagar as despesas relativas ao fornecimento de água e de energia elétrica, taxa de lixo, iluminação pública e as relativas à coleta do esgoto sanitário;

14.3. Restituir o imóvel, quando finda a locação, no estado em que o recebeu, conforme Laudo de Vistoria, salvo as deteriorações de seu uso normal;
 
14.4. Conservar o imóvel locado e realizar nele, por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der causam, desde que não provenientes de seu uso normal;

14.5. Notificar por escrito a empresa contrata, toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução e no recebimento dos serviços;

14.6. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

DOS DEMAIS REQUISITOS

15.1. Antes da assinatura do contrato, será realizada uma vistoria no imóvel, cujo laudo será parte integrante do contrato, a fim de se resguardar os direitos e obrigações das partes contratantes.

15.2. Os locadores autorizam os locatários a proceder a adaptações e reformas no imóvel, necessários ao fim proposto.

DA FORMA DE ENTREGA E PRAZO

16.1. A entrega do imóvel dar-se-á após a assinatura do contrato de locação, mediante a entrega das chaves aos locatários, iniciando-se a partir daí o período locatício.

16.2. O locador deverá apresentar Laudo de Vistoria, que comprove a entrega do imóvel limpo ao locatário, ou seja, em perfeita condições de utilização.

DEMONSTRATIVO DE PREÇOS - VANTAJOSIDADE – ECONOMICA

17.1 – Planilha de precificação

Item
Tipo de Preço
Imóvel
m²
Valor mensal
Valor Anual
1
Privado
RUA WASHINGTON LUÍS, 408 - JARDIM GUANABARA
500
9.000,00
108.000,00
2
Privado
RUA EFREM CAMINSCHI ESQUINA COM RUA ALEXANDRINA ALVES
DE FREITAS, 515 – VILA BIRIGUI
450
15.000,00
180.000,00
3
Privado
AVENIDA GOIÂNIA, 994 – JARDIM SERRA DOURADA
720
8.000,00
96.000,00
4
Privado
RUA CORREDOR PÚBLICO, 1.662 – JARDIM SERRA DOURADA
720
8.000,00
96.000,00



	– O imóvel escolhido é o do item um de propriedade do Sr. Adalberto Alves Novais, apesar de ser o segundo menor preço por m² trata-se do mais vantajoso pois levou-se em consideração as condições físicas e o tempo de construção da edificação, possuindo ainda estacionamento.


As informações alhures encontram-se ratificadas pelo parecer dos engenheiros que apoiam os serviços do Departamento de Obras deste Tribunal de Justiça o qual também instrui o presente Projeto Básico, ficando claro que o imóvel indicado é a melhor opção.


Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.


Roberto Cyríaco da Silva
Coordenador de Infraestrutura


