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ESTADO DE MATO GROSSO
PROJETO BÁSICO Nº 01/2021-DSI


PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DADOS DO RESPONSÁVEL



Nome

CPF:


Marcos Pinto Gomes Júnior

405.736.801-91


Telefone:
Celular:
E-mail:


(65)3617-3632
(65) 3671-3632
marcos.gomes@tjmt.jus.br


Unidade:




Coordenadoria de Tecnologia da Informação – Departamento de Suporte e Informação


INFORMAÇÕES GERAIS




Nº do CIA:

Código do APLIC:


0047628-07.2020.8.11.0000

00032919


Objeto:
Contratação de prestação de serviço de envio de mensagens curtas de texto – SMS (Short Message Service), para usuários de telefonia móvel (serviço móvel pessoal e serviço móvel especializado), incluindo o fornecimento de plataforma de gestão web, treinamento e suporte técnico e operacional.


Sistema de Registro de Preço:
Vistoria / Amostra:


☐Sim
☒Não
☐Obrigatória
☐Facultativa
☒Não se aplica





Adjudicação:


Representatividade da demanda:

☐Global


☒Investimento

☐Lote ou Item


☒Custeio

☒Item


☐Custeio (nova contratação)







Dotação Orçamentária:
Classificação: 3.3.90.40	– Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	– Pessoa Jurídica

Unidade Gestora (UG1/UG2): 0002
Fonte: 240/640
Unidade Orçamentária:03.601/03.602
Ação (P/A/OE): 2009 Manutenção das Ações de Informática
Programa: 036
Classificação e Elemento de Despesa: 4.4.90.40

Os serviços serão para 2ª Instancia


Valor total estimado para o item:
R$ 17.141,00
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PROJETO BÁSICO (Art. 18)


	OBJETO (ART. 18, § 3º, I)



1.1.	Definição (Art. 18, § 3º, I)

1.1.1. Contratação de prestação de serviço de envio de mensagens curtas de texto – SMS (Short Message Service), para usuários de telefonia móvel (serviço móvel pessoal e serviço móvel especializado), incluindo o fornecimento de plataforma de gestão web, treinamento e suporte técnico e operacional.

1.2.	Detalhamento


1.2.1.  A de	a da p ete dida,	ual seja	Co t atação de p estação de

serviço de envio de mensagens curtas de texto – SMS (Short Message Service), para usuários de telefonia móvel (serviço móvel pessoal e serviço móvel especializado), incluindo o fornecimento de plataforma de gestão web, treinamento e suporte técnico e

ope acio al ,	é	u	a	fo	a	de	co	u icação	ue	pe	ite

aproximação deste PJMT com o público interno e externo, visando, com efetividade, o feedback das solicitações e chamados abertos na Central de Serviços da Coordenadoria de Tecnologia da Informação

– Departamento de Suporte e Informação, em razão da incontestável celeridade que o serviço dispõe de retorno e consequentemente maior produtividade.;

1.2.2.  Os requisitos da demanda são :

1.2.2.1.  Solução de gestão e controle:  A plataforma web dos SMS’s é responsável pelo gerenciamento e
administração dos serviços;
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1.2.2.2.  Acesso à plataforma Web:	até 30 (trinta) dias








após a assinatura do contrato, ao fiscal técnico –







perfil administrador;










1.2.2.3.  Treinamento:

instruções
on-line,
de







gerenciamento  da  plataforma  web,  tais  como







forma   de   utilização,   emissão   de   relatório,







cadastro de contatos, controle de envio de SMS,







dentre outros.












1.2.2.4.  Suporte  Técnico  e  Operacional: em
formato







24x7,  através  de  telefone  e  e-mail,  bem  como







suporte  operacional  em  horário  comercial  da







empresa contratada;

















Item



Descrição

Quantidade

Valor Unitário


Valor total



















Serviço
de
mensagens











curtas de texto - SMS, para











usuário
de  telefonia  móvel








01


(serviço
móvel
pessoal
e


R$ 0,061


R$ 17.141,00




serviço

móvel
281.000























especializado),
incluindo
o











fornecimento de plataforma











de Gestão de Mensagens.

























1.3.	Especificação Técnica (Art. 18, § 3º, III, Resolução 182/2013-CNJ)

1.3.1.  Fornecimento de plataforma de gestão de envio de mensagens;

1.3.2. Acesso a plataforma WEB, com multiusuários, através de usuário e senha;

1.3.3.  Treinamento e suporte operacional para uso de plataforma web;

1.3.4.  A empresa contratada deverá ser homologada pelas operadoras:

CLARO, OI, VIVO E TIM;

1.3.5. Empresa especializada em prestação de serviço de transmissão de mensagens curtas de texto – até 160 caracteres – com possibilidade de envio de mensagens para grupos de contatos
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previamente criados, envio de mensagens em lote, envio agendado de mensagens, envio individual de mensagens, envio de mensagens personalizadas com inclusão de variáveis, cadastro de pelo menos 10 (dez) mensagens padrões, com possibilidade de alteração;

1.3.6. Mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) mensagens enviadas por minuto;

1.3.7. Suporte técnico em formato 24x7, através de telefone e e-mail, bem como suporte operacional em horário comercial da empresa contratada;

1.3.8. O serviço precisa estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, devendo a plataforma de gerência de SMS gerar relatórios de entrega de mensagens;

1.3.9. Possuir webservice que disponibilize métodos para envio, recebimento e gerenciamento de SMS baseados nas tecnologias REST/JSON;

1.3.10. A plataforma deverá ser compatível com o sistema SDM – Service Desk Management - da Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI. Além disso, a linguagem de programação deverá ser universal - formato Webservice para a compatibilidade com o sistema SDM;

1.3.11. Os demais requisitos técnicos estão constantes no ANEXO X deste Projeto Básico .


	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 3º, II)



2.1.	Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

2.1.1.  A manutenção do serviço de comunicação instantânea se baseia nas

demandas	técnica-administrativas	deste	Poder,	na	celeridade	da

comunicação,	informação,	suporte,

beneficiando  os  setores  judiciais,  auxiliando  na  continuidade  dos

serviços	e,	ao	mesmo	tempo,

fornecendo melhorias para os trabalhos do dia a dia.


7
 
CORRÊA PEREIRA DA MATTA,ELZIO VIRGILIO ALVES CORREA JUNIOR,MARCO ANTONIO MOLINA PARADA,ANDERSON DOMINGUE
código 16FF3571
assinado digitalmente por: MARCOS PINTO GOMES JUNIOR,ÂNGELA MARIA FRANCHINI,HELTON
a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o
Documento
Para validar
Projeto Básico - Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS- Short Message Service)
file_28.jpg


file_29.wmf


file_30.jpg


file_31.wmf





Tribunal de Justiça de Mato Grosso Coordenadoria de Tecnologia da Informação Departamento de Conectividade





2.2.	Objetivos a serem alcançados por meio da contratação (Art. 18, § 3º, II, b)

2.2.1. A presente contratação tem como objetivo a mantença do serviço de comunicação instantânea para atender as solicitações de atendimento, comunicado gerais ao público interno e externo. Nesse sentido, dando sequencia aos serviços já executados e atender as novas demandas:

2.2.1.1.	Comunicação de evento de indisponibilidade dos sistemas para os analistas, dentre outras funcionalidades consideradas críticas para o serviço;

2.2.1.2.	Garantir agilidade no atendimento aos usuários deste Poder Judiciário nos sistemas jurisdicionais;

2.2.1.3.	Notificações de andamento de chamados do sistema SDM;

2.2.1.4.	Recadastramento nas plataformas digitais do TJMT (IDP);

2.2.1.5.	Sinalização do pedido de sustentação e preferencia (clickjud).


2.3.	Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

2.3.1.  Agilidade nos pedidos referentes às sessões de julgamento;

2.3.2. Notificar eventos de instabilidade dos sistemas operacionais aos operadores de tecnologia (analista).

2.3.3. Prover maior confiabilidade nas informações de autenticação de identidade e solicitações dos serviços nas plataformas eletrônicas sistêmicas;

2.3.4. Agilidade e eficiência no atendimento aos usuários de sistemas de TIC do PJMT;

2.3.5. Otimizar custos, já que a solução desonera a necessidade de contato telefônico e alocação de recurso humano (técnico da Coordenadoria de TIC).
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2.3.6. Transparência no acompanhamento do andamento da solicitação quanto a resolução de um chamado de suporte técnico aberto junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação – Departamento de Suporte;

2.3.7. Questionário de satisfação da prestação do serviço logo quando da conclusão do atendimento relacionado aos serviços da Coordenadoria de Tecnologia da Informação;

2.3.8. Maior produtividade nos atendimentos de suporte, em razão da facilidade na prestação de informações;

2.4.	Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

2.4.1. Atender as metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC);

2.4.2. Descrição: Este projeto tem como objetivo a contratação de serviços de Tecnologia da Informação, visando à melhoria constante no atendimento aos usuários internos e externos do PJMT.

2.4.3. Objetivo Estratégico: Garantir confiabilidade, integralidade, disponibilidade das informações, serviços e sistema de TIC .

2.4.4. Projeto estratégico institucional PDTI:Melhoria da infraestrutura de serviços de TI, visando manutenção dos serviços de comunicação instantânea. Item 64/PDTI..

2.4.5. Justificativa: Garantir a continuidade de serviços como alerta de evento de indisponibilidade de sistemas de informação aos analistas e comunicação aos usuários internos e externos do PJMT, além disso, sustentar as novas demandas que emergem serem atendidas, quais seja: BNMP - Adsumus, PortalClickjud, SDM, Gpsem e IDP.

2.4.6. Plano de contratação TIC – 2021: Esta ação está prevista no Plano Anual de Contratações de TIC de 2021, constante no item 1 / Essencial.

2.4.7. Plano Plurianual - PPA: Esta ação está prevista no Plano Plurianual 2020-2023, referente aos Computadores - conforme CIA nº 0004734-50.2019.8.11.0000, aprovado, por unanimidade, pelo Tribunal Pleno – 11/07/2019
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2.5.	Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

2.5.1. A Contratação do serviço objeto deste Estudo Preliminar constitui solução de Tecnologia da Informação, composto de serviços, para a viabilização de notificação e comunicação aos usuários internos e externos dos sistemas utilizados pelo PJMT: Banco Nacional de Mandado de Prisão, Adsumus, Portal Clickjud, SDM – Service Desk Management, PJE – Processo Judicial Eletrônico (aviso de indisponibilidade do sistema para os analistas), GPSEM – Gestão de Pessoas sem Vínculo Empregatício e IDP – Serviço de Identidade/cerberus.

2.6.	Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, § 3º, II, f)

2.6.1. A demanda ora trabalhada será adquirida integralmente, via Compra Direta.

2.6.2. Este projeto visa atender a demanda de atividades executadas por este Poder Judiciário, no que tange ao serviço de notificação e comunicação implantado para os sistemas utilizados pelo PJMT.

2.6.3.  A Descrição da Demanda, foi baseado:

2.6.3.1.	No quantitativo de clientes internos e externos deste Poder Judiciário;

2.6.3.2.   No quantitativo de chamados de suporte técnico  abertos  na  Coordenadoria  de
Tecnologia	da	Informação	–

Departamento de Suporte - no período

de 2019/2020;

2.6.3.3.	Na necessidade de comunicação, de aproximação para com o público interno e externo.

2.6.4. Os custos com os itens da tabela constante do item 1.13 deste Estudo Preliminares serão pagos à medida da ocorrência da entrega e recebimento definitivo dos SMS – Short Message Service.

2.7.	Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

2.7.1. O objeto dessa contratação foi dividido em um único item, com entrega e pleno funcionamento da plataforma WebService, incluindo-se treinamento e suporte técnico, objetivando a
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melhoria no desempenho, produtividade e otimização dos trabalhos oferecidos aos usuários do PJMT.

2.7.2. A Administração Pública não pode restringir em demasia o objeto do contrato sob pena de frustrar a competitividade. Por outro lado, ela não pode definir o objeto de forma excessivamente ampla, haja vista que, nesse caso, os critérios para julgamento das propostas falecem, em virtude da própria administração admitir propostas díspares, inclusive as que não satisfazem ao interesse público e não atendem a necessidade da Administração.


2.7.3. Portanto, a definição do objeto da contratação pública e as suas especificidades são eminentemente discricionárias, a qual compete ao agente administrativo avaliar o que o interesse público demanda obter mediante a aquisição.

2.7.4. Cumpre ponderar que, ao decidir pelo procedimento do julgamento das propostas em licitações, cujos objetos constituem-se bens divisíveis, que podem ser apartados em itens, bem como diversos itens podem ser agrupados em lotes, a Administração lançando-se do poder discricionário que tem, definiu que para o certame objetivado houvesse um vencedor por item, não descurando do interesse público, que demanda ser otimizado.


2.7.5. Assim posto, resta claro que a licitação por itens, na forma como foi expresso neste projeto, não é opcional, mas sim, estritamente necessária, não cabendo o fornecimento/execução de outra forma que não a apresentada neste documento, pois, assim, o PJMT tem a possibilidade de uma maior competitividade e provável melhor custo.

2.7.6. In casu, como o projeto se trata de Compra Direta com contratação imediata por item que pode ser considerada como técnica e economicamente divisível, de forma a adjudicação por itens não gera prejuízo para o conjunto, podendo, portanto, os
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objetos serem adjudicados a mais de uma empresa, pelo menor

preço individual de cada item.

2.7.7.  Subcontratação

2.7.7.1. Não será permitida a subcontratação.



2.7.8.  Do consórcio:

2.7.8.1. Existem prestadores de serviço para o item da referida contratação, não sendo necessário, portanto, a aceitação da participação de consórcios.

2.7.9.  Da amostra:

2.7.9.1. Para a contratação ora pretendida, não será necessária amostra do objeto deste Projeto Básico, qual seja, contratação de profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.

2.8.	Modalidade, Tipo de Licitação e Critérios de Habilitação (Art. 18, § 3º, II, j)

2.8.1. A contratação do serviço de envio de mensagens curtas – SMS, se dará na Modalidade de Compra Direta.


2.9.	Não aplicação da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014

2.9.1. Não há óbice quanto a aplicação da Lei Complementar, entretanto não é possível a divisão ou a fragmentação do serviço em partes para que ocorra a participação exclusiva para ME e EPP.

2.10. Critérios de Habilitação (Art. 18, § 3º, II, j, Resolução 182/2013-CNJ)

2.10.1. Deverão ser atendidas as condições de habilitação (jurídica, fiscal, técnica e econômica financeira – artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei 8666/93, bem como inciso XIII, do artigo 4, da Lei 10.520/02) previstas no edital padrão do PJMT, aprovado pela Assessoria Técnico Jurídica de Licitação da Presidência.




2.11. Qualificação técnica da habilitação

2.11.1. Documentação Social da empresa e dos sócios;
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2.11.2. Cadastro regular no SICAF;

2.11.3. Cartão CNPJ.

2.11.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

2.11.5. Certidão Negativa de Falência e Concordata;

2.11.6. Certidão negativa do INSS;

2.11.7. Certidão negativa do FGTS;

2.11.8. Certidão negativa Conjunta Federal;

2.11.9. Certidão negativa de tributos estaduais;

2.11.10.	Certidão negativa de tributos municipais;

2.11.11.	Cadastro de Inidoneidade disponibilizado pelo TCE - MT

2.11.12.	Cadastro de Inidoneidade disponibilizado pelo CGE - MT

2.11.13. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

2.11.14.	Declaração de Nepotismo;

2.11.15.	Declaração de Emprego de Menor;

2.11.16.	Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes.

2.12. Qualificação técnica dos profissionais


2.12.1. Não há o que se tratar de qualificação técnica dos profissionais neste projeto, uma vez que o objeto da contratação demanda, exclusivamente, da capacidade de entrega em pleno funcionamento dos serviços.


2.13. Critérios Acerca do Impacto Ambiental (Art. 18, § 3º, II, k, Resolução 182/2013-CNJ)

2.13.1. Não haverá impacto ambiental na execução do serviço objeto deste Projeto Básico.


2.14. Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

2.14.1. Infraestrutura  tecnológica:  Atualmente  o  PJMT  já  dispõe  de

infraestrutura tecnológica para receber os serviços que se pretende contratar.
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2.14.2. Infraestrutura elétrica: Não haverá necessidade de adequação ou readequação de infraestrutura elétrica para a contratação .

2.14.3. Logística de implantação: O CONTRATADO deverá instalar o aparato tecnológico necessário para a devida prestação do serviç A fornecedora deverá disponibilizar o serviço envio de mensagens de texto (SMS – Short Message Service), para todas as operadoras que atuam no país, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da assinatura do contrato, com as seguintes características:

2.14.3.1.	WebService

REST/JSON/XML/HTTP/HTTPS;

2.14.3.2.	O WebService deverá prever o tratamento individual ou em lote para cada operação;

2.14.3.3.	O WebService deverá ter no mínimo os seguintes métodos e parâmetros: envio de SMS, consulta de SMS enviados, consulta de SMS recebidos;

2.14.4. Espaço físico e mobiliário: Não haverá necessidade de adequação ou

readequação de espaço físico e mobiliário para a contratação  .

2.14.5. Impacto Ambiental: Não haverá impacto ambiental nesta contratação.



2.15. Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

2.15.1. Requisitos técnicos

2.15.2. Deverão ser realizados conforme o item 2.1. deste Projeto Básico.

2.15.3. Requisitos legais.

2.15.3.1. Vide item 3.17 - Legislação Aplicável – deste Projeto Básico.

2.16. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

2.16.1. Designar formalmente, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93, representantes para gerenciar o Contrato e para exercer a fiscalização da execução do Contrato, independentemente do acompanhamento e controle exercido pela Contratada.

2.16.2. Notificar a CONTRATADA quanto a irregularidades ou defeitos verificados na execução das atividades objeto deste Projeto Básico,
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bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento do profissional, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o CONTRATANTE;

2.16.3. Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, por intermédio de profissional especialmente designado, o qual anotará em registro próprio as falhas detectadas e as medidas corretivas necessárias; o mesmo deverá conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução fiel e correta dos serviços, podendo, ainda, sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais.

2.16.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir acesso ao profissional CONTRATADO às suas dependências, quando necessário, e aos equipamentos relacionados à execução do(s) serviço(s), mas com controle e supervisão das áreas técnicas;

2.16.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo contratado, de acordo com os termos presentes neste Projeto Básico.

2.16.6. Proporcionar todas as condições e prestar as informações necessárias para que o Contratado possa cumprir com suas obrigações, dentro das normas e condições contratuais.

2.16.7. Informar ao Contratado sobre atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;

2.16.8. Comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização.

2.16.9. Registrar e oficializar o Contratado sobre as ocorrências de desempenho ou comportamento insatisfatório, irregularidades, falhas, insuficiências, erros e omissões constatados, durante a prestação do serviço, para as devidas providências por ele.

2.16.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados, que não atendam às especificações técnicas deste Projeto Básico.

2.16.11. Efetuar o pagamento devido pela prestação de serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais.
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2.16.12. Aplicar as sanções previstas em contrato, assegurando ao Contratado o contraditório e a ampla defesa.

2.16.13. A forma de prestação de informações e esclarecimentos será por e-mail do fiscal.


2.17. Obrigações do Contratado (Art. 18, § 3º, II, m)

2.17.1. Manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.17.2. Responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento do objeto da contratação. Isso significa que eventual omissão técnica constante neste documento deva ser suprida pelo contratado, sem ônus adicional a este Tribunal de Justiça.

2.17.3. Os serviços serão solicitados mediante a apresentação da nota de empenho.

2.17.4. Responsabilizar-se pelos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança e demais quesitos previstos na Lei n. 8.078/90, assegurando-se ao CONTRATANTE todos os direitos inerentes à qualidade de "consumidor", decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.

2.17.5. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal.

2.17.6. Responsabilizar-se pelo recebimento das notas de empenho e faturamento individualizado para os diversos órgãos participantes.

2.17.7. Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços contratados, obedecendo ao que dispõe a proposta apresentada e observando as constantes do contrato e seus anexos, inclusive reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, vícios ou incorreções que forem detectados.

2.17.8. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços objeto deste Projeto Básico, não podendo invocar, posteriormente, desconhecimento para cobrança de serviços extras.

2.17.9. Comunicar ao TJMT, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços (de 15 a 30 dias), propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos.
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2.17.10. Se responsabilizar pelas despesas de transporte, hospedagem e alimentação, bem como transporte e armazenamento de equipamentos, caso exista.

2.17.11. Submeter ao TJMT qualquer alteração que se tornar essencial à continuação da execução dos serviços.

2.17.12. Atender às solicitações emitidas pela Fiscalização quanto ao fornecimento de informações e/ou documentação.

2.17.13. Garantir a prestação dos serviços, mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência;

2. 17.14.	Manter-se identificado por crachá, quando nas dependências do

CONTRATANTE.

2.17.15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítima na execução do serviço, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependências do CONTRATANTE.

2.17.16. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em consequência de fato a ele imputável e relacionada com o objeto do contrato.

2.17.17. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a perfeita execução dos serviços, nos regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

2.17.18. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com o CONTRATANTE, conforme modelo no Anexo A.




	DETALHAMENTO DO OBJETO (ART. 18, § 3º, III)



3.1.	Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)


Principais Papéis (Art. 18, § 3º, III, a, 1)

3.1.1. A execução do contrato pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

4.	Integrante demandante (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ).
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Nome

Marcos Pinto Gomes Júnior

Matrícula
5851



E-Mail

marcos.gomes@tjmt.jus.br







Área (Departamento/Setor)

Departamento de Suporte e Informação

Integrante demandante Substituto (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ).

Nome

Ângela Maria Franchini
Matrícula
7949

E-Mail

angela.franchini@tjmt.jus.br




Área (Departamento/Setor)

Departamento de Suporte e Informação

6.	Integrante Técnico (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ).
Nome

Helton Corrêa Pereira da Matta
Matrícula
21594

E-Mail

helton.matta@tjmt.jus.br




Área (Departamento/Setor)

Departamento de Suporte e Informação

7.	Integrante Técnico Substituto (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ).
Nome

Elzio Virgilio Alves Corrêa Júnior
Matrícula
6224

E-Mail

elzio.junior@tjmt.jus.br




Área (Departamento/Setor)

Departamento de Suporte e Informação

Fiscal e Integrante Administrativo (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ
Nome

Marco Antônio Molina Parada
Matrícula
5548

E-Mail

marco.parada@tjmt.jus.br




Área (Departamento/Setor)

Coordenadoria Administrativa

Fiscal e Integrante Administrativo Substituto (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ

Nome

Anderson Domingues Augusto
Matrícula
10082

E-Mail

anderson.augusto@tjmt.jus.br




Área (Departamento/Setor)

Coordenadoria Administrativa



9.1.	Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2)

O Prazo para execução dos serviços será de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato;

9.1.1.2.	A partir da liberação do serviço, deverá estar disponível durante o período de até 12 (doze) meses;
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9.1.1.3.	O proponente vencedor obrigar-se-á a fornecer todo o serviço licitado, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição do mesmo, a qualquer tempo, nos casos em que eventualmente, venha a ser constatado como irregular ou desconforme;

9.2.	Monitoramento da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 5)

9.2.1.  Será efetuado pelos fiscais.


9.3.	Qualidade e Recebimento do(s) serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 6)

9.3.1. O processo de recebimento do serviço será regido conforme previsto no artigo 73, da Lei nº 8.666/93, e será realizado pelo fiscal.

9.3.2. O serviço objeto desta contratação será avaliado pelos fiscais, conforme item 3.5 deste Projeto Básico. O mesmo será considerado como executado, desde que atenda às exigências aqui estabelecidas.

9.3.3. Caso insatisfatória a avaliação pelos fiscais, será lavrada notificação, na qual constatarão as desconformidades, assim como as devidas sanções cabíveis, conforme item 3.13 deste instrumento.




9.4.	Forma de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços entregues

9.4.1. Objetivando a contínua melhoria do processo de gestão, ao longo da vigência contratual, o TJMT, através do Fiscal Demandante, realizará a Avaliação de Desempenho de Fornecedor, o que permitirá a adoção de eventuais ajustes no modelo de atendimento, conforme critérios abaixo, podendo ser criados outros que se fizerem necessários.

9.4.2. Comunicação: Avaliação qualitativa da comunicação do fornecedor, como clareza na informação, formas de solicitações e questionamentos ao TJMT, educação e nível de formalidade no atendimento e tempo de resposta às solicitações.

9.4.3. Confiabilidade: Prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço/atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas adotadas.
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9.4.4. Organização: Demonstração de planejamento, integração e controle das atividades, cumprindo os prazos acordados, disponibilidade de pessoal com domínio dos serviços e conhecimento das atividades.

9.4.5. Para os critérios descritos acima serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), cuja média resultará em um dos conceitos abaixo:


9.4.6. Péssimo (de 0 a 4,9) / Regular (de 5 a 7,4) / Bom (de 7,5 a 8,9) / Ótimo (de 9 a 10).

9. 4.7. A empresa contratada será informada do conceito obtido registrado nos autos, resultado este que deverá balizar eventuais ações corretivas que se fizerem necessárias.

9.5.	Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

9.5.1. O pagamento será realizado após prestação do serviço, em parcela única, em até 30 dias, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação do contratado e das certidões, conforme exigências do fisco – cabendo ao fiscal atestá-la.

9.5.2. É vedada a antecipação de pagamento, nos termos do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986. Para a efetivação do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

9.5.2.1.	Encaminhar documento de cobrança de maneira virtual no e-mail do fiscal técnico helton.matta@tjmt.jus.br e fiscal técnico substituto elzio.junior@tjmt.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias uteis anteriores ao seu vencimento, em atendimento a Portaria 1021/2019 TJMT.

9.5.2.2.	Se durante a análise da documentação apresentada juntamente com a Nota Fiscal, o Fiscal verificar a falta de documento ou a necessidade de algum esclarecimento por parte da CONTRATADA, notificará para que corrija a pendência ou preste o devido esclarecimento, no prazo de 48hrs;

9.5.2.3.	A partir da notificação, o prazo para pagamento será suspenso até que a CONTRATADA diligencie para solução da pendência;
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9.5.2.4.	Caso a Contratada não faça as correções apontadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, incidirá nas sanções previstas legalmente.

9.5.2.5.	A nota fiscal apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo aqui fixado os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

9.5.2.6.	A nota fiscal deverá ser apresentada via e-mail, para que possa ser atestada e encaminhada para pagamento, devendo conter as seguintes especificações:

9.5.2.6.1.  A data de emissão da nota fiscal;

9.5.2.6.2.  Número do Empenho;

9.5.2.6.3.  Discriminação dos serviços, produtos;

9.5.2.6.4. O valor unitário e total, de acordo com a proposta apresentada;

9.5.2.6.5. O número da conta bancária da empresa, nome do banco e respectiva agência, para recebimento dos créditos.

9.5.2.6.6. O CPF constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta de preços e na nota de empenho.

9.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.5.4. O Contratado, ao emitir seu documento fiscal, deverá apor corretamente os dados deste TJMT.

9.5.5. A Razão Social do PJMT na nota fiscal e/ou fatura deverá ser: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO FUNAJURIS. O Fornecedor emitirá faturamento por meio do CNPJ nº 01.872.837/0001-93 de acordo com o que estiver fixado na ordem de serviço/nota de empenho.

9.5.6. Os valores dos tributos incidentes sobre o fornecimento ora contratado deverão ser destacados na respectiva nota fiscal e/ou fatura, sempre que a legislação tributária o permitir, sendo certo que, no preço ajustado, já estarão inclusos os valores dos referidos tributos.

9.5.7. O TJMT só autorizará a realização dos pagamentos se houver, por parte do fiscal, o necessário ATESTO comprovando que o
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serviço entregue atende às especificações técnicas e exigências descritas neste Projeto Básico.

9.5.8. As empresas, inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverão anexar à sua nota fiscal, uma via original, em papel timbrado, uma Declaração identificando a condição jurídica e fiscal de sua empresa, em cumprimento à nossa Norma Interna de Tratamento dos Documentos Geradores de Despesas, caso contrário, serão aplicadas as disposições legais vigentes (IN SRF/MF 1.234/2012, de 11/01/2012).

9.5.9. Antes de qualquer pagamento será realizada a consulta e o exame dos documentos, a fim de se comprovar a regularidade do cadastramento no SICAF e a validade das condições de habilitação do CONTRATADO;

9.5.10. O CONTRATADO fica ciente da condição de que o PJMT, em atendimento às disposições do Art. 34 da Lei 10.833 de 29/12/2003 e Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012 de 11/01/2012, poderá haver retenção na fonte, nos pagamentos efetuados, dos seguintes impostos e contribuições:

9.5.10.1.	Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF;

9.5.10.2.	Programa de Integração Social - PIS/PASEP.

9.5.11. A retenção poderá ser efetuada aplicando-se a alíquota prevista no Anexo I da IN 1.234/2012, de 11/01/2012. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não o caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

9.5.12. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o Fornecedor, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.
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9.6.	Dotação Orçamentária

9.6.1. Classificação: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

9.6.2.  Unidade Gestora: 0002 – 2º Grau.

9.6.3.  Unidade Orçamentária: UO – 03.601/03.602 - FUNAJURIS

9.6.4.  Fonte: 240/640

9.6.5.  Elemento de Despesa

9.6.6.  Ação (P/A/OE): 2009- Manutenção de Ações de Informática

9.6.7.  Natureza: 4.4.90.40

9.6.8.  Programa: 036 – Apoio Administrativo

9.6.9.  O registro de preços será para atender a 2ª instância.


9.7.	Vigência

9.7.1. A vigência do serviço será de acordo com a disponibilidade do saldo de mensagens, estimado em 10 (dez) meses de acordo com a media de uso.




9.8.	Transferência de Conhecimento (Art. 18, § 3º, III, a, 8, Resolução 182/2013-CNJ)

9.8.1.  Não se aplica a contratação em questão.


9.9.	Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e, Resolução 182/2013-CNJ)

9.9.1.  Não se aplica a contratação em questão.


9.10. Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9)

9.10.1. Não se aplica a contratação em questão.


9.11. Qualificação Técnica dos Profissionais (Art. 18, § 3º, III, a, 10)

9.11.1. Vide item 2.12.
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9.12. Sanções e Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)


9.12.1. Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações legais, especialmente de inadimplemento de obrigação pelo CONTRATADO, este estará sujeito às sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Art. 49 do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, sendo que, para fixação das penalidades, serão observados os seguintes critérios:

9.12.1.1.	Advertência por escrito;

9.12.1.2.	Multa, no valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor da Nota de empenho, quando a CONTRATADA, sem existência de motivo justo, rescindir ou der causa à rescisão da avença;

9.12.1.3.	Poderá ser aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da Nota de empenho, caso o CONTRATADO descumpra qualquer outra condição ajustada e, em especial, quando não se aparelhar convenientemente para execução do serviço.

9.12.1.4.	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.12.1.5.	Declaração de idoneidade que impede o licitante/contratado de licitar/contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Poderá haver a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, assim que o licitante/contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior.

9.12.2. As sanções previstas nas subcláusulas anteriores, quando cabíveis, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada à defesa prévia do interessado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.12.3. Serão assegurados ao CONTRATADO, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, consoante o Art. 87 e o Art. 109, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.12.4. A imposição de qualquer penalidade não exime o CONTRATADO do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as
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medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE.

9.12.5. As hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93; nesses casos, o fornecedor reconhece os Direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

9.13. Do Reajuste

9.13.1. Não se aplica a contratação em questão, uma vez que o serviço será executado de imediato, de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias, tal qual seu pagamento na sequência.

9.14. Do Reequilíbrio

9.14.1. Não se aplica a contratação em questão, uma vez que o serviço será executado de imediato.


9.15. Sigilo e Inviolabilidade

9.15.1. O contratado deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso durante a execução dos serviços, mediante assinatura do Termo de Confidencialidade constante do Anexo A.

9.16. Legislação Aplicável

9.16.1. Lei 8666/1993;

9.16.2. Lei Complementar 123/2006;

9.16.3. Lei Complementar 147/2014;

9.16.4. Decreto nº 8538/2015;




	APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO


Marcos Pinto Gomes Júnior
Ângela Maria Franchini
Integrante Demandante
Integrante Demandante Substituto
Helton Corrêa Pereira da Matta
Elzio Virgilio Alves Corrêa Júnior
Integrante Técnico
Integrante Técnico Substituto
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Marco Antônio Molina Parada	Anderson Domingos Augusto

Integrante Administrativo	Integrante Administrativo Substituto



Cuiabá, 25 de março de 2021.
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ANEXO A

MODELOS



Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS - Short Message Service)


TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO



Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS - Short Message Service)


Termo de Confidencialidade da Informação

Este	acordo	sobre	informações	confidenciais	é	celebrado	entre	o	profissional	.....................,

............................,  portador  do  RG  nº...........inscrito  no  CPF  sob  nº.  ........................  ,doravante

denominado CONTRATADO, e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA, órgão público do Poder Judiciário Estadual, sediado em Cuiabá, MT, Centro Político Administrativo, Rua C, S/N - CEP 78049-926, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.535.606/0001- , do ava te de o i ado TJMT .

FUNDAMENTOS

A CONTRATADA e o TJMT mantém relacionamento de prestação de serviços por força do Contrato TJMT nº ....../........, firmado em ..... de ............... de ......, e para que a CONTRATADA possa realizar

atividades nas dependências do TJMT é necessário e desejável que este revele à CONTRATADA, sob forma escrita, verbal ou qualquer outra forma tangível, certas informações proprietárias e confidenciais relativas aos seus processos de trabalho.

As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS do TJMT defi idas	o ite	são p op ietá ias e co fide ciais, e só

estão sendo reveladas à CONTRATADA em razão da realização dos serviços previstos no contrato acima referido, e por nenhuma outra razão, não desejando o TJMT transmitir à CONTRATADA qualquer interesse ou direito de propriedade intelectual, nem tornar tais INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS públicas ou de conhecimento comum.

TERMOS E CONDIÇÕES

1. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Para os propósitos do contrato e deste Termo de Confidencialidade, o termo “INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS	i á sig ifica	uais  ue	i fo	ações e dados de	atu eza co fide cial	ue ve ha	a

ser revelados em decorrência da execução do Contrato TJMT nº ...../........., inclusive, mas sem se limitar

a, segredos institucionais, informações técnicas e relativas a desenvolvimento, estratégias, operações, desempenho, tecnologia, negócios e processos, técnicas de programação de computador, e outras informações proprietárias designadas como tais, ou assim subentendidas, pelas PARTES, sejam elas apresentadas na forma escrita, oral, gráfica, eletrônica ou por outro meio qualquer de registro. O termo

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS i á i clui uais ue a ost as, odelos ou p otótipos, ou pa tes destes.

2. SIGILO
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2.1 A CONTRATADA pactua que todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS serão mantidas no mais estrito sigilo. A CONTRATADA se compromete a não copiar, não usar em seu próprio benefício, nem revelar ou mostrar a terceiros, nem publicar tais informações, no território brasileiro ou no exterior, persistindo a obrigação de sigilo por tempo indeterminado após o encerramento do que originou o presente termo.

2.2 Só os representantes da CONTRATADA cuja avaliação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS seja necessária e apropriada para os propósitos especificados da execução do contrato terão acesso às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS serão usadas pela CONTRATADA somente para os propósitos limitados estabelecidos na execução do contrato.

2.3 Com respeito aos sócios, diretores, empregados, agentes e representantes da CONTRATADA e outras pessoas que necessitem ter acesso às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, a CONTRATADA pactua obter de todas essas pessoas um Acordo de Sigilo obrigando-as a respeitar os mesmos pactos de sigilo aqui contidos.

2.4 Todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de posse da CONTRATADA e sob seu controle deverão ser guardadas e mantidas a salvo num lugar seguro, com proteção adequada para assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso a essas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

2.5 A CONTRATADA concorda em notificar imediatamente o TJMT, por escrito, qualquer utilização indevida, revelação não autorizada, esbulho ou apropriação indébita das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS que lhe forem reveladas, ou qualquer violação do contrato que chegue ao seu conhecimento.

3. PROPRIEDADE

3.1 Todos os materiais, inclusive, mas sem limitações a, documentos, desenhos, modelos, protótipos, dispositivos, esboços, projetos, listas de componentes, programas de computador, mapas, propostas, informações financeiras ou comerciais, e dados (juntamente com quaisquer meios de suporte, p. ex.: discos, fitas), fornecidos pelo TJMT à CONTRATADA, permanecerão sendo de propriedade do TJMT.

3.2 Todas as anotações, juntamente com quaisquer análises, compilações, estudos ou outros documentos elaborados pela CONTRATADA ou por seus representantes, que contenham ou reflitam de outra maneira as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, reveladas pelo TJMT, serão também consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, e serão havidas como de propriedade da CONTRATADA somente naquilo que não conflitar com direitos preexistentes do TJMT.

4. LIMITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS

4.1 A CONTRATADA concorda que não adquire qualquer título, posse, direitos de propriedade intelectual ou outros direitos para usar, vender, explorar, copiar ou desenvolver mais qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, em razão da execução do contrato. Caso as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS sejam ou venham a ser objeto de requerimento de patente, patente, requerimento de direito autoral, ou direito autoral, a CONTRATADA concorda e entende que o TJMT terá todos os direitos e socorros legais disponíveis como resultado dos referidos requerimentos de patente, patentes, requerimentos de direito autoral, ou direitos autorais, e que a revelação de tais INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS à CONTRATADA não afeta de maneira alguma esses direitos e socorros.

4.2 A CONTRATADA entende que a revelação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS aqui

prevista tem bases não-exclusivas, e que o TJMT poderá, a qualquer tempo, e sem limitações, revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de sua propriedade a outros, sob obrigações de sigilo similares àquelas previstas em contrato.

4.3 Nada neste instrumento irá obrigar o TJMT a revelar à CONTRATADA qualquer informação em particular.

4.4 O nome, a marca e a logomarca da CONTRATADA são de sua propriedade exclusiva e encontram-se devidamente registrados junto aos órgãos competentes e protegidos pelas leis de propriedade
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intelectual, de modo que o presente instrumento não confere ao TJMT qualquer direito, direto ou indireto, sobre o nome, a marca e a logomarca pertencentes à CONTRATADA, sendo vedada qualquer forma de utilização, exploração, reprodução e/ou veiculação destes, em conexão ou não com o objeto deste instrumento, sem a autorização prévia e expressa da CONTRATADA.

5. NÃO-REVELAÇÃO

5.1 Tanto a CONTRATADA como seus respectivos representantes, funcionários, agentes e terceiros, direta ou indiretamente relacionados, na forma dos Acordos de Sigilo assinados, concordam que durante o período de vigência do Contrato TJMT nº. ...../......, e após o seu encerramento será mantida,

por prazo indeterminado, a proibição de revelação e de uso em benefício próprio ou de terceiros das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

5.2 As restrições estabelecidas no item 5.1 não se aplicarão a quaisquer informações, dados ou outros materiais cedidos, na medida em que existir, ou vier a existir, qualquer uma das condições seguintes:

	Fossem previamente conhecidas pela CONTRATADA, livre de qualquer obrigação de mantê-las confidenciais conforme demonstrado pelos seus registros escritos, desde que ele não tenha recebido tais informações, direta ou indiretamente, do TJMT;


	Sejam ou se tornem de domínio público, por revelação que não seja desautorizada;


	Sejam obtidas independentemente pela CONTRATADA sem conhecimento das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, conforme demonstrado pelos seus registros escritos, desde que tais informações, ou informações correlatas, não tenham sido antecipadas em processo de patentes previamente publicados, de titularidade do TJMT;


	Sejam reveladas a terceiros, sem restrições, pelo TJMT; ou


	Sejam recebidas legalmente pela CONTRATADA de uma terceira parte cuja revelação não tenha violado qualquer sigilo ou outra obrigação legal; ou


	Que venham a ser tornadas públicas por ação ou omissão não atribuível à CONTRATADA. 5.3 As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS não serão consideradas pertencentes ao domínio público simplesmente por estarem parcialmente incorporadas a descobertas em geral, ou porque características individuais suas, componentes seus ou combinações disso sejam agora ou venham a ser conhecidos pelo público.


6. DEVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

6.1 Quando do encerramento do presente contrato e/ou das relações de negócios entre a CONTRATADA e o TJMT, ou mais cedo, de comum acordo entre as PARTES, a CONTRATADA deverá entregar em até 15 (quinze) dias ao TJMT, ou a quem ele designar, toda e qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL em sua posse ou sob seu controle, exceto se o TJMT, por intermédio de prévia permissão por escrito, tenha concordado em que a informação seja retida pela CONTRATADA.

6.2 A CONTRATADA irá se certificar de que todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS e

cópias, ou extrações destas, tenham sido devolvidas ao TJMT, ou a quem ela designar, bem como que sejam destruídas, de maneira irrecuperável, todas as cópias instaladas na memória de seus equipamentos ou em qualquer outro tipo de suporte, inclusive as cópias de segurança (backup).

7. REVELAÇÃO ORDENADA EM JUÍZO

A CONTRATADA não será responsável pela revelação de INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS caso esta seja feita em resposta a ordem judicial, contanto que seja dada notificação ao TJMT, tão logo tal ordem seja recebida, para que este possa buscar uma medida protetora, caso seja adequado.

8. ACORDO DE OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES

Este Termo de Confidencialidade terá caráter obrigatório e deverá vigorar em benefício das PARTES aqui signatárias, de seus herdeiros, administradores, sucessores e depositários.
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9. DA VIGÊNCIA

9.1 Este Termo de Confidencialidade se efetivará a partir da data da assinatura do Contrato de prestação ao que está vinculado e terminará com a cessação da prestação dos serviços, ressalvados os efeitos da vedação contida no item 5 do presente ajuste.

9.2 O encerramento deste Termo não eximirá a CONTRATADA de cumprir com as obrigações e responsabilidades assumidas durante sua vigência.

10. FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Termo de Confidencialidade, as PARTES elegem o Foro de Cuiabá, MT, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO




Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS - Short Message Service)



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



Certificamos que os serviços especificados no quadro abaixo foram recebidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.






Número da NF
Data de
Item
Descrição
Qtde

entrega no



de Remessa





Tribunal























Certificamos, também, que os serviços foram executados conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico.

O presente termo é firmado em 2 (duas) vias de igual forma e teor, com as assinaturas do fiscal técnico.



CUIABÁ, _____/______/_______.




___________________

Nome

Matricula
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ANEXO B
ORÇAMENTO



Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS - Short Message Service)














Valor de


Valor de


Lote / Item


Descrição

Unid

Qtde


Referência


Referência












(unitário)


Total





















Serviço de














mensagens curtas de














texto - SMS, para














usuário de telefonia














móvel (serviço móvel











ITEM 1

pessoal e serviço
Um.
281.000

R$ 0,0061

R$ 17.141,00




móvel especializado),














incluindo o














fornecimento de














plataforma de Gestão














de Mensagens.
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RADAR ELETRÔNICO TCE/MT:	Em pesquisa no Radar Eletrônico do Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso, quando pesquisamos o assunto: Contratação de Serviço de Envio de Mensagens Curta de Texto, não retorna nenhum resultado. Cabendo ressaltar que, in casu, tal pequisa figura exempleficativa por se tratar de uma contratação direta

CATÁLOGO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL: Art 8º, IN 73/2020 : Não foram encontrados valores no Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital.

PREÇOS PÚBLICOS: Art 5º, inc. I e II, IN 73/2020 : Após pesquisas no endereço eletrônico gov.br/paineldepreços, site de busca Google e no banco de preços, foram encontrados os valores que estão listados no relatório de orçamentos contido no processo de contratação. Porém, cabe ressaltar que tais valores figuram nesse processo para fins de comparação, visto se tratar de uma contratação direta onde está sendo selecionado o valor total pelo menor preço privado.

ORÇAMENTOS PRIVADOS : Art. 5º, inc. IV, IN 73/2020: Encaminhamos cotação direta para várias empresa/e-mails especializados no ramo do objeto contratado, efetuamos contato telefônico com os fornecedores listados no Anexo B deste estudo, sendo coletados os valores contidos nos 3 orçamentos privados contidos na planilha, descartando-se o orçamento da empresa VoxAge por estar consideralvente superior aos demais (acima de 30%). Nos orçamentos que seguem anexo contem todos os dados de contato, assim como data da proposta. Informo que os orçamentos obtidos em pesquisa direta com fornecedores, estão compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

OUTROS ORÇAMENTOS: Art. 5º, inc. III, IN 73/2020: Não foram utilizados orçamentos de outras fontes, como sites especializados, site de fabricante, dentre outros.

METODOLOGIA MATEMÁTICA ADOTADA E JUSTIFICATIVA: Art. 6º, caput, §1º, §3º e §4º:

Para todos os itens utilizou- se o menor preço, por ser inferior a média e a mediana, além de se tratar da modalidade de Contratação Direta, dispensando-se o certame licitatório, adquirindo-se assim da proponente que apresentou o orçamento de menor valor.
Consoante ao conteúdo da Instrução Normativa nº 73/2020 do MPOG, mais especificamente Arts. 2
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e 3 e seus incisos, foi considerada nessa metodologia  o menor preço estimado.
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ANEXO C

Detalhamento Técnico


Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS - Short Message Service)
file_138.png
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Quant.	Descrição


	DESCRIÇÃO


Empresa especializada em prestação de serviço de transmissão de mensagens curtas de texto, utilizando de conexão direta e homologada para serviço de SMS Corporativo com as 7 operadoras nacionais através de Short Code único - LA (Large Acount), conforme segue.

	TIPO DE SERVIÇO  – CONEXÕES:

Serviço para contratação na modalidade pré-paga, ou seja, não há franquia mensal, pois, a compra é única na forma de “PACOTE” de


SMS;

• A empresa deverá ser homologada pelas operadoras: CLARO, OI,

VIVO;TIM
936.000
• Trafego de mensagens  realizadas  nas  operadoras  por  Short  Code



Único  – LA (Large Acount);

• Tipo de conexão – terminação direta com as operadoras (MT-MO);

• Acesso ao Banco de Portabilidade;

• Verificação de nº válidos e mal-formados.

✓ FORMAS DE UTILIZAÇÃO:

• Disponibilidade do serviço para uso através de Plataforma web;

• Acesso a plataforma WEB, com multiusuários, através de usuário

senha;

• Treinamento e suporte operacional para uso de plataforma web;

• Relatório de Status, data e hora de envio das mensagens;
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	Disparo de mensagens individuais, por Grupos e Lote;

Disponibilidade para integração com outros sistemas via API ou



WEBSERVICE;

	Compatível com JAVA, PHP, ASP, PERL, .NET, VB, DELPHI.

Suporte técnico na integração de sistemas;


Serviço de SMS de duas vias (2-way);

Criação de número virtual para recebimento de SMS;

Permitir Criação de usuários para compartilhamento de credito de

SMS.

	COMPOSIÇÃO DAS MENSAGENS:

Mensagens com até 160 caracteres;


Possibilidade de Criação de grupos de contatos para envio;

Envio de mensagens em lote;

Envio agendado de mensagens;

Envio individual de mensagens;

Envio de mensagens personalizadas com inclusão de variáveis;

Cadastro de pelo menos 10 mensagens padrões, com possibilidade de

alteração.

	CADASTRO DOS CONTATOS:

Campo de cadastro do contato, podendo agrupa-los de forma customizada;


Cadastro de e-mails, permitindo o envio de uma cópia do SMS ao endereço de e-mail;

Importação e Exportação dos cadastros por Grupo;

Possibilidade de edição dos contatos já cadastrados.

ENVIO DO SMS:

Informar no ato do envio o status “enviado com sucesso” ou “falha no
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envio” (caso ocorra falha, informar o motivo);


	Importação e Exportação por grupo;

Mínimo de 250 mensagens enviadas por minuto;


Envio em segundos ou agendado;

Mensagens com até 160 caracteres.

RELATÓRIOS:

Os status das mensagens deverão ser atualização em tempo real;

Das mensagens enviadas com as seguintes informações: “Data envio”, “Hora”,

“Destino”, “Status”, “Enviado por”, “Mensagem enviada”;

Das mensagens agendadas enviadas com as seguintes informações: “Data”, “Hora”,

“Grupo”, “Para”, “Agendado para”, “Mensagem”;

Quantidade de SMS enviados;

Quantidade de SMS que falharam no envio;

Das recargas realizadas com as seguintes informações: “Data e Hora do Envio”, “Data e Hora da última alteração do status realizado pela operadora”, “Grupo, Contato”, “Telefones”, “Status”, “Enviado por”, “Modo de Envio”, “Referência”, “Conteúdo da Mensagem”

Das mensagens agendadas enviadas com as seguintes informações:

“Data”, “Hora”,

“Grupo”, “Para”, “Agendado para”, “Mensagem”;

Permissão para apagar as mensagens agendadas, desde que seja feito

com tempo acima de 15 minutos do horário agendado;

	Relatórios Estatísticos, trazendo quantidade de mensagens enviadas por Status, Lote, Referência, Dia, Mês, por celular, por usuário e po grupo (árvore).
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	SUPORTE:

Suporte técnico em formato 24x7, através de telefone e e-mail;


Suporte Operacional em horário comercial.
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ANEXO D

CÓDIGO APLIC TCE-MT



Serviços de envio de mensagens curtas de texto (SMS - Short Message Service)





Item
Descrição
Código APLIC



1
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL - ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO
00032919

SMS OUTRAS OPERADORAS.
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