Projeto básico n. 2/2020-CGJ
Da unidade requisitante
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso

Do objeto
2.1. O presente projeto básico visa à contratação de serviço técnico especializado em revisão ortográfica e gramatical, com foco na técnica legislativa prevista na Lei Complementar estadual n. 06, de 27 de dezembro de 1990, e Lei Complementar federal n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, para correção e adequação textual do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNGC); Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial (CNGCE); Manual de Redação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
2.2. Código APLIC: Serviço de profissional temporário – serviço de profissional temporário – do tipo revisão ortográfica gramatical e de ABNT – Código n. 420444-1.

Da justificativa
3.1. A Portaria n. 319-PRES, de 12 de fevereiro de 2019, instituiu comissão para elaborar Manual de Redação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de modo a consolidar, por assunto, os atos normativos existentes neste Poder Judiciário, bem como adequar a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC Judicial e Extrajudicial.
Por conseguinte, a fim de subsidiar as ações cabíveis à comissão, a Corregedoria-Geral da Justiça, por meio das Portarias n. 81-CCGJ e 82-CCGJ, de 08 de julho de 2019, instituiu subcomissões para revisar e atualizar a CNGC e a CNGCE, isso porque a consolidação das normas gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tanto do Foro Judicial como do Extrajudicial, têm a função de disciplinar temas, esclarecer dúvidas e facilitar a atuação de magistrados, delegatários, servidores, advogados, partes processuais, e quem mais delas se utilizarem, porquanto padronizam os fluxos e rotinas de trabalho com base nas normas que regem a legislação, desde a Constituição Federal até o Regimento Interno deste Tribunal.
Nesse contexto, considerando a volatilidade das normas jurídicas, a necessidade de manter o regramento administrativo contínua e sistematicamente atualizado é condição sine qua non para que seja alcançada a prestação jurisdicional efetiva e célere, que consubstancia meta do Poder Judiciário, sobretudo da atual gestão administrativa, cujo lema conclama a dinamicidade da Justiça.
Realizadas as atualizações legais nos atos normativos pertinentes, bem como a organização do regramento específico para as redações de atos normativos e ordinatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mister a adequação dos textos de forma padronizada e fundamentada na técnica legislativa.
Ademais, a Lei Complementar estadual n. 06, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre processo legislativo, a elaboração, a redação e a consolidação das leis no âmbito do Estado de Mato Grosso, estende a aplicabilidade do Capítulo II (Da definição de termos expressões) aos decretos e outros atos de regulamentação editados pelos órgãos do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, no que couber.
Diante disso, considera-se importante, senão indispensável, a contratação específica do serviço de revisão textual baseada na técnica legislativa, considerando o esmero que deve haver na edição de atos por parte do Poder Judiciário, bem como o caráter basal dos documentos a serem revisados, que servirão de modelos aos demais editados doravante.
3.2. Outrossim, a presente contratação possui respaldo no planejamento estratégico 2015-2020 deste Poder Judiciário, especificamente no tocante ao objetivo estratégico n. 11, correspondente ao fortalecimento da imagem do Poder Judiciário, que se encontra inserto no tema correlacionado à atuação institucional, bem como no que se refere ao aprimoramento da governança institucional, ao se falar em gestão documental.
3.3. Diante disso, atendendo à necessidade acima exposta, a contratação deverá ser levada a cabo pelas vias diretas, nos termos na novel disciplina dada pela Medida Provisória n. 961, de 6 de maio de 2020, que autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020.
O aludido ato normativo autoriza a administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos, dentre outras medidas, a realizarem contratação por dispensa de licitação, nos termos do inciso II do caput do art. 24 da Lei n. 8.666, de 21 de julho de 1993, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos casos de serviços e compras, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez, in verbis:
Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:
[...]
b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

É importante destacar que a Medida Provisória n. 961/2020, ainda que editada em razão da pandemia do Coronavírus, não se limita a medidas voltadas à saúde pública decorrente da Covid-19, mas sim a todos os atos realizados durante o estado de calamidade pública reconhecimento pelo reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, conforme dispõe o seu art. 2º.
Convém trazer à baila o entendimento doutrinário acerca da dispensa de licitação, conforme o art. 24 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso porque, essa modalidade de contratação constituiu exceção ao regramento estabelecido no art. 37, XXI, da Constituição Federal.
Segundo o ensinamento de Ricardo Alexandre e João de Deus, o legislador autoriza o administrador a dispensar, por razões de conveniência e oportunidade, a licitação e proceder à contratação direta, o que caracteriza a discricionariedade do administrador em optar por essa modalidade de contratação.
Assim, dentre as hipóteses taxativas dispensadoras de licitação, os incisos I e II do art. 24 abordam o valor reduzido do objeto contratado, sendo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços de engenharia; e R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativos a outros serviços e compras – valores alterados pela MP n. 961/2020.
O cenário, portanto, se mostra favorável à contratação da empresa Ana Bigio – Consultoria Linguística, inscrita no CNPJ n. 38.093.322/0001-03, haja vista o orçamento apresentado na quantia de R$ 19.522,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais), dentro do limite autorizado pela alínea b, inciso I do art. 1º da Medida Provisória n. 961, de 6 de maio de 2020.
3.4. Diante disso, convém apresentar os fundamentos da escolha da CONTRATADA:
A empresa a ser CONTRATADA será Ana Bigio – Consultoria Linguística, inscrita no CNPJ n. 38.093.322/0001-03, cuja revisora é a senhora Ana Lúcia dos Santos Bigio, inscrita no CPF n. 361.687.691-53.
O serviço a ser realizado, naturalmente, enquadra-se na característica de tecnicidade, haja vista se pautar em conhecimentos específicos, fundamentados, sobretudo, na adequação textual de acordo com a técnica legislativa estabelecida na Lei Complementar estadual n. 6/1990 e na Lei Complementar federal n. 95/1998, o que denota a especialidade da demanda, sendo inviável licitar o objeto.
Nesse aspecto incide a singularidade da contratação, pois a natureza do trabalho, bem como do CONTRATANTE, como já explicitado anteriormente, exigem que a revisão e padronização dos textos sejam realizadas com maior rigor e excelência.
Finalmente, as experiências da CONTRATADA revelam a sua capacidade ímpar de cumprir a demanda a contento (notória especialização), como se comprova dos documentos anexos a este projeto básico, com destaque para: 
	Graduação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso;

Graduação em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso;
Especialização em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Mato Grosso;
	Responsável pela "Oficina de Redação Legislativa", oferecida pela Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na "Capacitação para Novos Assessores Parlamentares da 19ª Legislatura", ocorrida no período de 15 a 22 de fevereiro de 2019;
Moção de congratulação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por seu empenho na condução do Curso de Introdução ao Processo Legislativo, realizado pela Secretaria de Serviços Legislativos, em 06 e 10 de março de 2017, no Auditório Milton Figueiredo.”;
	Coautora do "Glossário Legislativo" da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (2018). Disponível em: https://www.al.mt.gov.br/parlamento/secretaria-servicos-legislativos/;

Coautora do "Guia do Processo Legislativo" da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (2018). Disponível em: https://www.al.mt.gov.br/parlamento/secretaria-servicos-legislativos/;
Coautora do "Fluxograma Legislativo" da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (2018). Disponível em: https://www.al.mt.gov.br/parlamento/secretaria-servicos-legislativos/.

3.5. Finalmente, não é de muito registrar a dificuldade em encontrar profissionais capacitados para execução dos serviços objetos desta contratação, considerando a especificidade que se busca: correção textual fundamentada na técnica legislativa estabelecida na Lei Complementar estadual n. 6/1990 e na Lei Complementar federal n. 95/1998.
Inclusive, ao realizar busca de contratações semelhantes no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não houve qualquer resultado satisfatório:
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Pelo exposto, portanto, justifica-se a presente contratação, bem como a dispensa da licitação, eis que o valor se mostra reduzido frente à ampliação dada pela Medida Provisória n. 961, de 6 de maio de 2020.

Do valor estimado 
4.1. Conforme orçamento anexo, o valor global estimado da contratação é de R$ 26.077 (vinte e seis mil e setenta e sete reais), calculado conforme o número de laudas, da seguinte forma:
Documento
Quantidade de laudas
Valor por lauda
Valor total
CNGC
239
R$ 22,00
R$ 5.258,00
CNGCE
602
R$ 22,00
R$ 13.244,00
Manual de redação
85
R$ 12,00
R$ 1.020,00
Regimento Interno TJMT
198
R$ 22,00
R$ 4.370,00
Compilação Regimento Interno TJMT
-
-
R$ 2.185,00
Valor total
R$ 26.077,00

4.2. O valor global real da contratação será calculado conforme a quantidade final de laudas, tendo em vista que os documentos ainda se encontram na fase de minuta e poderão sofrer acréscimo ou decréscimo de conteúdo, o que implica num maior ou menor número de laudas nas versões finais.
4.3. Uma lauda corresponde a 1.800 (mil e oitocentos) caracteres com espaço.
4.4. O valor cobrado para a revisão das laudas encontra-se na média do mercado, conforme se verifica no portal de compras governamentais:
Ana Bigio – Consultoria Linguística
Idealle Editora e Publicidade Ltda**
R$ 22,00
R$ 60,00
 (**) contrato n. 30/2020, de 21/05/2020 – Presidência da República
4.5. Acerca da pesquisa de preços, consigna-se, uma vez mais, que o objeto é deveras específico – revisão textual com base na Lei Complementar estadual n. 06, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei Complementar federal n. 95, de 26 de fevereiro de 1998. Em razão disso, a pesquisa levou em consideração o objeto genérico de ‘revisão textual’, conforme se verifica dos documentos anexos, o que torna o serviço realizado muito mais especializado, como já demostrado alhures.

Da dotação orçamentária
 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – exercício 2020, conforme classificação abaixo:
U.O.: Funajuris
Fonte: 240
PAOE n. 3234 – Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição
Elemento de despesa: 3.3.90.36
Item de despesa: Conciliadores
	5.2. Registre-se a ausência de previsão orçamentária para a demanda no PTA-2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, todavia, considerando o valor estimado, há possibilidade de remanejamento do valor inicialmente destinado ao pagamento dos Conciliadores, tendo em vista a vedação de novos credenciamentos desde o mês de março de 2020 em decorrência da crise provocada pela pandemia do coronavírus, fato que importa em redução de despesas.

Do prazo de execução e vigência do contrato
6.1. O prazo para a execução do serviço será de 93 (noventa e três) dias corridos, a contar do envio da versão final à CONTRATADA, ficando certo que os documentos serão revisados conforme as etapas a seguir:
	CNGC; CNGCE; e Manual de redação:


	Primeira leitura (revisor) – 35 (dias) dias;

Devolutiva (autor) – 8 (dias) dias;
	Segunda leitura (revisor) – 10 (cinco) dias.
	Regimento Interno TJMT:

	Compilação – 10 (dez) dias;
	Primeira leitura (revisor) – 20 (vinte) dias;
	Devolutivas (autor) – 5 (cinco) dias;
	Segunda leitura (revisor) – 5 dias.

6.2. O prazo para a primeira leitura será subdividido da seguinte forma: 10 (dez) dias para o CNGC, 20 (vinte) dias para o CNGCE e 5 (cinco) dias para o Manual de redação. A CONTRATADA encaminhará, à medida que forem finalizados, os documentos aos responsáveis pela conferência das alterações e sugestões. Depois de conferido, cada documento será reencaminhado à revisora-CONTRATADA para realização da segunda leitura e finalização do trabalho.
6.3. O termo inicial da compilação e revisão do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso terá início após a conclusão da revisão do CNGC, CNGCE e do Manual de Redação.
6.4. Findo o prazo para execução das correções, os materiais revisados, nas versões finais, em arquivos em formato word, devem ser entregues por e-mail aos fiscais do Contrato, pelo endereço: coordenadoria.corregedoria@tjmt.jus.br ou outro endereço complementar a ser informado, com a devida confirmação de recebimento.
6.5. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

7. Das atribuições da CONTRATADA
7.1. O serviço deve ser executado de acordo com a norma culta e contemplar a verificação (e correção, quando necessário) dos seguintes aspectos:
7.1.1. Ortografia, adequando-a às Bases do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigor desde 1º de janeiro de 2009;
7.1.2. Gramática, observando-se a pontuação, as concordâncias verbal e nominal, as regências verbal e nominal, a colocação pronominal, o uso da crase, o emprego das expressões “através de”, “o mesmo”, “a nível de”, “enquanto”, “onde”, “face a” “frente a” etc., bem como a adequação vocabular e o paralelismo, e fazendo-se as devidas correções quando necessárias;
7.1.3. Coerência e coesão do texto, apontando-se ao autor os trechos sem sentido ou mal redigidos e sugerindo-se, eventualmente, uma nova redação;
7.1.4. Padronização dos textos dos documentos (CNGC, CNGCE, Manual de Redação e RITJMT), observando-se maiúsculas e minúsculas, itálicos, grafia de topônimos, de nomes próprios e de termos específicos, bem como das referências bibliográficas, citações, notas de rodapé, notas de referência e notas explicativas, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
7.1.5. Padronização dos documentos CNGC e CNGCE conforme a técnica legislativa estabelecida na Lei Complementar estadual n. 6/1990 e na Lei Complementar federal n. 95/1998.
7.1.6. Compilação do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8. Dos Direitos/Deveres da CONTRATADA
8.1. Executar fielmente o Contrato a ser firmado, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas vigentes, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE.
8.2. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE e as obrigações contratuais para o fiel desempenho das atividades contidas neste instrumento.
8.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados de forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente as reclamações formuladas. 
8.4. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do Contrato a ser firmado, cuidando, imediatamente, das providências necessárias à correção, evitando-se repetição de fatos.
8.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as eventuais falhas, imediatamente após sua verificação.
8.6. 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.
8.7. Submeter ao TJMT qualquer alteração que se tornar essencial à continuação da execução dos serviços.
8.6. Manter em arquivo toda a documentação relativa à execução do Contrato a ser firmado, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.7. Receber os valores contratuais devidos pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas no Contrato.
8.8. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal.
8.9. 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.

9. Dos direitos/deveres do CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços contratados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências convencionadas no Contrato a ser firmado.
9.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes à execução dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
9.3. Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto deste instrumento, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as condições e exigências especificadas.
9.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços objetos deste instrumento.
9.5. Receber o serviço provisoriamente, na segunda etapa da revisão, e definitivamente, após a terceira etapa da revisão.
9.5.1. Recebido o serviço definitivamente, o CONTRATANTE o considerará conforme a satisfação da obrigação: satisfatório ou não satisfatório.
9.5.2. Será considerado "não satisfatório" se incluir, em qualquer de suas laudas:
a) Quatro ou mais erros básicos; ou
b) Dois erros básicos e mais de cinco erros complementares; ou
c) Nenhum básico e oito ou mais erros complementares.
9.5.3. Serão considerados erros básicos:
a) Erro de conjugação verbal;
b) Erro de regência verbal;
c) Erro de concordância verbal;
d) Erro no uso de pronomes;
e) Uso de palavra e/ou expressão e/ou estrutura gramatical inexistente na norma culta de acordo com a literatura especializada (e.g., dicionários, gramáticas e obras de uso de língua reconhecidas pelas instituições pertinentes, como: Academia Brasileira de Letras);
f) Erro de ortografia;
g) Falta de clareza na frase ou ambiguidade;
h) Erro de sintaxe
i) Escolha incorreta de conjunções.
9.5.4. São considerados erros complementares:
a) Erro de pontuação;
b) Erro de combinação de palavras;
c) Erro no uso de preposições ou omissão de preposição;
d) Erro no uso de artigos ou omissão de artigo;
e) Erro no uso de maiúsculas e/ou minúsculas;
9.5.5. Será considerado "satisfatório" caso o número de erros seja inferior aos limites estabelecidos no item 9.5.2.	
9.6. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo sua correção sob pena de suspensão do Contrato a ser firmado, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos.
9.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas.
9.8. Efetuar o pagamento devido pela prestação de serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais.
9.9. Aplicar as sanções previstas em contrato, assegurando à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
9.10. A forma de prestação de informações e esclarecimentos será por e-mail do fiscal.

10. Do pagamento
10.1. O pagamento será efetuado por meio de crédito bancário na conta da CONTRATADA, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir do recebimento definitivo dos serviços demandados, 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.
10.2. A CONTRATADA encaminhará a Nota Fiscal aos fiscais, via e-mail: coordenadoria.corregedoria@tjmt.jus.br.
10.3. 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;
10.4. A partir da notificação, o prazo para pagamento será suspenso até que a CONTRATADA diligencie para solução da pendência;
10.5. Caso a CONTRATADA não faça as correções apontadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, incidirá nas sanções previstas legalmente.
10.6. 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.
10.7. A nota fiscal deverá ser apresentada para que possa ser atestada e encaminhada para pagamento, devendo conter as seguintes especificações:
10.7.1. A data de emissão da nota fiscal;
10.7.2. Número do Empenho;
10.7.3. Discriminação dos serviços;
10.7.4. O valor unitário e total, de acordo com a proposta apresentada;
10.7.5. O número da conta bancária, nome do banco e respectiva agência, para recebimento dos créditos.
10.7.6. O CPF constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta de preços e na nota de empenho
10.8. É vedada a antecipação de pagamento, nos moldes do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986.
11. Das sanções
11.1. O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste procedimento e das obrigações constantes neste Projeto Básico sujeitará à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:
11.1.1. Advertência por escrito, pela inexecução total ou parcial do objeto;
11.1.2. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, pela demora injustificada na entrega do objeto, seja na primeira ou na terceira etapa da revisão.
11.1.3. Multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato caso a CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, rescindir ou der causa à rescisão do Contrato;
11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.
11.2. Serão assegurados à CONTRATADA, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, consoante o art. 87 e o art. 109, ambos da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.3. A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigações nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE.
12. Da fiscalização
12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão realizados pelo servidor Matheus Henrique Freire de Amorim, matrícula n. 32.902, sendo este substituído pela servidora Melissa Esteves Matsubara Zimermam, matrícula n. 8.026, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a assegurar que este Contrato seja executado de acordo com as cláusulas avençadas.
12.2. No exercício da fiscalização, o responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, poderá, a critério do CONTRATANTE, emitir relatórios circunstanciais, devidamente vistados pela CONTRATADA.

13. Do Foro
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Projeto Básico e das Contratações dele decorrentes.

14. Disposições finais
14.1. Aplica-se à presente contratação a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor.
14.2. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

Karine Moraes Giacomeli de Lima
         Coordenadora da Corregedoria-Geral da Justiça
CPF n. 180.101.098-60


