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DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome
Roberto Cyríaco da Silva
CPF:
495.387.641-53
Telefone:
65-3617-3562
Celular:
65 99956-0455
E-mail:
Roberto.cyriaco@tjmt.jus.br
Unidade:
Coordenadoria de Infraestrutura
INFORMAÇÕES GERAIS
Código do APLIC: 440518-8 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO -(SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE - ULTRASSOM OFTALMOLOGICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS)
Grupo / Classe / Material ou Serviço: SERVICOS DE MANUTENCAO → SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES MEDICAS, ODONTOLOGICA, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS - CADASTRO PADRONIZADO → SERVICO DE MANUTENCAO DE PARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE
Objeto: Contratação da empresa Look Cuiabá Comérco de Lentes e Auxilios Opticos, CNPJ n. 30.124.811/0001-65, de forma mensal ou por demanda, para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos e equipamentos Oftalmológicos, que compoem o Caminhão/Consultorio de Oftalmologia disponível à Justiça Comunitária por intermédio do Termo de Cooperação Técnica n. 8/2019 firmado por este Tribunal de Justiça e o Hospital Júlio Müller, convênio cujo objeto é “A utilização do veiculo automotor, tipo caminhão, como consultório itinerante, para atender exclusivamente os mutirões, ações e eventos a realizados pela Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Projeto Ribeirinho Cidadão, cujo objetivo é atender a população carente, na prestação de assistência jurídica, social e educacional gratuita”.
Sistema de
Vistoria / Amostra:
Registro de

Preço:

	Sim

☒Não
	Obrigatória

	Facultativa

☒Não se aplica
Adjudicação:
Representatividade	da demanda:
☒Global
	Investimento

	Lote ou Item

	Custeio

	Item

☒Custeio (nova contratação)
Dotação Orçamentária:
Distribuição	de	orçamento:	
UG 002
Fonte: 240
PAOE: 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos	Gerais Natureza: 39 - SERVIÇOS
Valor total estimado:
R$ 40.000,00 



PROJETO BÁSICO 004/2022-CINFRA


	DO OBJETO	

1.1 Contratação da Look Cuiabá Comérco de Lentes e Auxilios Opticos, CNPJ n. 30.124.811/0001-65, de forma mensal ou por demanda, para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos e equipamentos Oftalmológicos, que compoem o Caminhão/Consultorio de Oftalmologia disponível à Justiça Comunitária por intermédio do Termo de Cooperação Técnica n. 8/2019 firmado por este Tribunal de Justiça e o Hospital Júlio Müller, convênio cujo objeto é “A utilização do veiculo automotor, tipo caminhão, como consultório itinerante, para atender exclusivamente os mutirões, ações e eventos a realizados pela Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Projeto Ribeirinho Cidadão, cujo objetivo é atender a população carente, na prestação de assistência jurídica, social e educacional gratuita”.
1.2 Essa contratação tera a duração de 12 (doze) meses face as edições dos Ribeirinhão Cidadão ocorrer de forma exparças sendo necessário a calibração a cada viagem realizada, com reposição de componentes danificados e sua calibração.

	DA FINALIDADE/JUSTIFICATIVA	

A presente contratação justifica-se diante a necessidade de realizar manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos oftalmológicos utilizados no caminhão de oftalmologia disponível à Justiça Comunitária desse egrégio Tribunal.

2.2 Esta prestação do serviço tem por escopo garantir que o serviço a ser prestados no projeto Ribeiro Cidadão garantirá que os resultados dos exames a serem realizados estejam dentro dos padroes exigidos pela área oftalmológica e também nos força a manter a continuidade do serviço, sob pena de implicar prejuízos ao bem maior que é a vida ocular perfeita assegurada com o implicável funcionmento dos equipamentos daí a necessidade da manutenção corretiva e preventiva.
2.3 O presente se faz por dispensa de licitação em virtude do valor se enquadrar no disposto na Lei n° 14.133/2021, em seu art. 75, II, enquadrado ainda no art. 2, §3º, V do Decreto Estadual n. 1.126 de 20 de setembro de 2021, ainda por ser serviço de pouca diversidade no mercado em face a especificidade dos serviços a serem executados, pois serão aplicadas normas técnicas e especificações contidas em tabelas e projetos que são utiizados nos processos de fabricação e instalações das máquinas e aparelhos os quais serão analisados de forma pormenorizada tanto os seus circuitos eletrônicos e mecatrônicos, buscando a identificação de suas funções específicas garantindo o perfeito diagnóstico dos aparelhos, que por serem sensíveis a manutenção preventiva e corretiva são vitais para tal fim.

2.4 A presente contrataçao da empresa Look Cuiabá Comérco de Lentes e Artigos Opticos é de extrema importância para o desenvolvimento dos serviços da saúde visual dos moradores dos rincões deste estado continental que é o nosso Mato Grosso que em virtude da distância vêem nesse projeto a unica forma de garantir a saude ocular com a prestação desse serviços nas edições do Projeto Ribeirinho Cidadão.

2.5 Portanto a execução dos serviços de prestação de manutenção corretia e preventiva nos equipamentos instalados na Unidade Móvel tratan-se  equipamentos oftalmlógicos sensíveis cuja falta de manutenção preventiva e/ou corretiva paralisa o serviço, de sorte a comprometer a correspondente função a qual está proposta pelo Projeto Ribeirinho Cidadão, além de que com a contratação da empresa Look Cuiabá Comérco de Lentes e Artigos Opticos, estaremos garantindo que os bens e equipamentos públicos, de uso da Administração, ou melhor, de utilização da coletividade, pela própria natureza dos mesmos, ficam a depender desses serviços para que permaneçam úteis ao interesse publico e cuja interrupção ou cessação, certamente, provocaria descontinuidade danosa. No tocante à reposição de peças, enquanto figure como mera acessória da manutenção, incorporar-se-á a esta, vez que o acessório segue o principal. 

2.6 Ressalto ainda que a quebra de máquinas e equipamentos, ainda que por alguns dias (para posterior compra das peças) implicaria em prejuízos irreparáveis para os moradores das regiãos beneficiadas com a edição do programa, por isso que não há como dissociar a manutenção corretiva da aquisição de peças no objeto a ser contrato pois é uma tarefa hérculia prever se fosse possível qual seria a peça a sofrer quebra. Aliás o Poder Judiciaíro ao emcampar essa ação além do dever legal de prestar um bom serviço, incumbe ainda velar pela eficiência da prestação do mesmo.

2.7 O fator garantidor de “terra firme” para guarnecer de legalidade e impreacindibilidade desta contratação brado aqui que Tribunal de Justiça de Mato Grosso não possui contrato vigente o qual possui o material descrito no objeto deste Termo de Referência e ainda o valor da aquisição ser, s.m.j. estar da possibilidade jurídica na Lei n° 14.133/2021, em seu art. 75, II, enquadrado ainda no art. 2, §3º, V do Decreto Estadual n. 1.126 de 20 de setembro de 2021 para dispensa de licitação, ação essa necessária em face ao baixo orçamento necessário para realização de tal contratação.

2.8 A contratação dos serviços tem por finalidade dar suporte para as atividades realizadas pela Justiça Comunitária desse egrégio Tribunal, nesse senda a indicação da empresa Look Cuiabá Comérco de Lentes e Artigos Opticos, CNPJ n. 30.124.811/0001-65 o se dá em virtude do mesmo ser do ramo que ofertou a melhor proposta, além de possuir condições tecnicas para a realização dos serviços exigidos.

2.9. Ressaltando ainda o exaurimento do saldo referente ao Contrato n. 88/2021, CIA n. 00044195-58.2021 devido a alta demanda dos serviços devido a realização dos projetos desenvolvidos pela Justiça Comunitaria desse egrégio Tribual.

2.10. Comunico que esse fiscal já encontra-se providenciando a elaboração de Relatório Circustanciado para fins de realziar o arquivamento do contrato mencionado anteriormente.

	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/DETALHAMENTO	TÉCNICO	

A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos equipamentos, através de visitas mensais, com a finalidade de avaliar as condições de funcionamento dos aparelhos, além de detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos, podendo ainda os serviços serem realizados por demanda estipulada pelo Fiscal do Contrato.

	 A quantidade de visitas deverá se dar em acordo ao que preconizam os manuais de operação e serviço dos equipamentos; 


	Quando a manutenção se der por demanda o Fiscal deverá emitir Ordem de Serviço, contendo a data da realização do serviço, o local que será realizado, o horário de realização, o valor da manutenção e outras informações que o fiscal entender necessário para perfeita execução do serviço.


	As manutenções deverão ser agendadas com a Fiscal do Contrato, que se encarregará da programação junto ao contratado para a realização da manutenção, registrando que a manutenção preventiva será realizada pelo menos uma vez no mês em todos os equipamentos, independentemente das solicitações para manutenção corretiva. A manutenção preventiva deverá ser marcada antecipadamente, podendo a mesma ser realizada concomitantemente com as manutenções corretivas.


	A CONTRATADA deverá apresentar relatorio dos serviços realizados e apresentá-los ao fiscal do contrato em formulário próprio, as intervenções realizadas, data da execução dos serviços, data de solicitação de conclusão, responsável pela execução do serviço, de modo a possibilitar o pagamento e controle dos serviços


	A manutenção corretiva compreende o atendimento aos chamados para reparos dos equipamentos, com substituição de peças e acessórios por originais e sem uso, bem como o reparo de defeitos detectados na manutenção preventiva


	Dentre os equipamentos que compõem a unidade móvel todos passarão por manuntenção corretiva e preventivem em especial, refrator greeens cuja marca é a Aplamed, devendo ser verificado a necessidade e cado cosntatado realizar a troca do eixo de sincronização de lentes, verfiicação da placa de controle de movimentos da cadeira oftalmológica da marca Apramed, verificação dos projetos optótipos (Tela de Acuidade) marça Eyetec devendo se necessário realizar a substituição da placa de memoria e software e configuração dos monitores.


	Os equipamentos que se apresentam sem condições atuais de uso deverão ser consertados com a colocação das peças e acessórios que estejam faltando, a empresa contratada deverá incluir na manutenção e reposição de peças novas e originais com preços praticados de balcão de empresa, os quais deverão ser compatíveis com a realidade do mercado local. 


	EXIGÊNCIAS EM RELAÇÃO À PROPOSTA	

PROPOSTA: Apresentar proposta contendo a descrição dos serviços a serem efetuados conforme especificação nesse  Termo  de Referência, com os respectivos valores prazo de entrega de cada fase da execução.

	A	proposta	terá	de	conter	a	identificação	da	Empresa, endereço, CNPJ, telefone.


	REGULARIDADE HABILITATÓRIA E FISCAL	

Documentação relativa à habilitação Jurídica:

- Cédula de identidade; (De quem vai assinar o Contrato) e ou retirar a nota de empenho e receber a OS – Ordem de Serviço.

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,  e, no caso  de sociedades  por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Documentação	relativa	à	regularidade	fiscal	e trabalhista:

- Prova de inscrição no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

- Prova de inscrição no cadastro  de  contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

– Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação  das  Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º  de maio de 1943 -(Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).


	6 VIGÊNCIA	

6.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial de Justiça, conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, somente, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 105 da Lei n. 14.133/2021.
7 MODO DE PAGAMENTO

	O pagamento será feito mediante entrega e validação de cada etapa e aceite final dos materiais produzidos sendo:


	A empresa contratada deverá emitir nota fiscal e ou documento equivalente referente aos serviços executados, contendo as especificações dos mesmos, 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 termo de referência e das cláusulas contratuais avençadas, encaminhando-a ao Departamento do Funajuris para pagamento.


	Deverá acompanhar a Nota Fiscal ou equivalente documentação de comprovação de regularidade fiscal;


	O fiscal deverá realizar a conferência e atesto da nota fiscal;


	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.






8	DO REAJUSTE	

8.1 A contratação poderá ser alterada somente em um dos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da Contratante.

DA FISCALIZAÇÃO  E DO ACOMPANHAMENTO	

9.1 O acompanhamento e a fiscalização serão realizados pelo Fiscal do contrato Tatiane Christina Figueiredo da Silva Guerra, matrícula 8437 e como fiscal substituto o servidor Roberto Cyríaco da Silva, matrícula 7950.

DAS PENALIDADES  SOBRE A CONTRATADA	

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	

São obrigações da CONTRATADA

	Manter sigilo sobre as informações referente a  presente contratação;
	Pagar os impostos e taxas incidentes sobre a contratação;
	Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência;
	Dar ciência ao fiscal do contrato imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade ou irregularidade que verificar durante a vigência do contrato;
	Prestar esclarecimento que forem solicitados pelo fiscal do contrato e acatar determinações prontamente e
	Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, direta, indireta, Federal, Estadual ou Municipal.


DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  – Tribunal de Justiça	

Convocar o CONTRATADO para recebimento da Ordem de Serviço, por e-mail e/ou por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp) indicado pela própria contratada.;

	Sanar toda e qualquer dúvida para o bom desempenho dos serviços, desse que as informações não sejam objeto  de sigilo da instituição;


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


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


	Fornecer todos os dados necessários para execução dos serviços, como mapas de referência, legislação vigente, dar acesso aos técnicos da contratada se necessário para verificar  o local, desde que avisados com antecedência.

DOS DEMAIS REQUISITOS	

O Tribunal de Justiça por intermédio do servidor que atua junto a Justiça Comunitária irá prestar e atuar junto à contratada sanando qualquer dúvida que possa surgir e ou fornecer documentos que forem solicitados pela contratada para  o perfeito desenvolvimento dos trabalhos.
DEMONSTRATIVO  DE PREÇOS/VANTAJOSIDADE	

14.1  Por se tratar de um serviço  especializado,  em que pese a dedicação e tempo despendido e visando obter preços para a comprovação da vantajosidade, foi realizada pesquisa junto ao siatema RADAR TCE sendo essa foi frustrada, devido a natureza personalíssima do objeto, porém optamos em trazer diversos preços praticados por outros órgãos, de serviços semelhantes para comparativo com os serviços a serem contratados, que demonstram a vantajosidade econômica da proposta da empresa indicada Look Cuiabá Comérco de Lentes e Artigos Opticos, CNPJ n. 30.124.811/0001-65

Contratante
Mensal
Anual
Contrato nº 95/2020-Consorcio Publico Intermunicipal da Saude do Setentrião Paraense- CISAMUSEP
7.770,00
93.240,00
Orçamento empresa Look Cuiabá
3.333,34
40.000,00
Média Banco de Preços
9.600,00
115.200,00



14.2. Tendo em vista a planilha de vantajosidade apresentada acima informo a Vossa Senhoria que a mesma traz valores meramente exemplificativos, uma vez que o Contrato n. 95/2020, do Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, dispõe que o valor da manutenção será de R$ 7.770,00 (sete mil setecentos e setenta mil reais), após cada manutenção realizada e a pesquisa de preços realizada no sistema Banco de Preços consideram a manutenção de forma unitaria na média de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

14.3. Sendo assim como forma de demonstrar a vantajosidade da empresa a ser contratada, contabilizou como os valores demonstrado como valor mensal, chegando a um total anual de R$ 93.240,00 (noventa e três mil duzentos e quarenta reais) para o contrato n. 95/2020 e de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) para a média do Sistema Banco de Preços, mesmo sabendo que essa não é a forma correta foi realizado de forma ilustrativa para demonstrar que ao final de 12 meses a contratação da empresa Look Cuiabá Comércio de Lentes e Auxílios Ópticos, seria mais benéfica a esta Administração.

ESTIMATIVA DE CUSTOS	

Despesas
Não Prevista no PTA
Unidade Orçamentária
03.601-Funajuris
Programa
036 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade/Operação
Especial:
2007	-	Manutenção
Administrativos	Gerais
de	Serviços
Unidade Gestora:
UG 0002 - 2º Grau
Código do Aplic
440518-8
Descrição do APLIC
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO -(SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE - ULTRASSOM OFTALMOLOGICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS)
Item
Descrição
Qtde
Valor Total
01
Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de Peças dos aparelhos e equipamentos Oftalmológicos, que compoem o Caminhão/Consultorio de Oftalmologia disponível à Justiça Comunitária.
01
R$ 40.000,00

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.



Roberto Cyríaco da Silva
Coordenador de Infraestrutura
(assinado digitalmente)


