

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROJETO BÁSICO Nº 02/2020-CTI

DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
Elzio Virgilio Alves Corrêa Junior
406.766.761-20
Telefone:
Celular:
E-mail:
(65)3617-3632
(65) 99287-6434

elzio.junior@tjmt.jus.br
Unidade:
Departamento de Suporte e Informação


INFORMAÇÕES GERAIS
Nº do CIA:
Código do APLIC:
0003850-84.2020.8.11.0000
00037209

Objeto:
Contratação de profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios

Sistema de Registro de Preço:
Vistoria / Amostra:
☐Sim
☒Não
☐Obrigatória
☐Facultativa
☒Não se aplica
Adjudicação:
☐Global
☐Lote ou Item
☒Item
Representatividade da demanda:
☒Investimento
☒Custeio
☐Custeio (nova contratação)
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária 03.601 – Funajuris – Fonte 240
PAOE 2007 - Manutenção de Serviços administrativos gerais
Natureza: 3.3.90.36 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Os serviços serão para a 1ª Instância 

Valor total estimado para o item:
R$ 39.000,00






PB 02 /2020-CTI








Projeto Básico
“Contratação de profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios”



Sumário
00037209	1
1	OBJETO (Art. 18, § 3º, I)	5
1.1.	Definição (Art. 18, § 3º, I)	5
1.2.	Detalhamento	5
1.3.	Especificação Técnica (Art. 18, § 3º, III, Resolução 182/2013-CNJ)	6
1.4.	Localidade da Prestação dos Serviços	8
2	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)	8
2.1.	Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)	8
2.2.	Objetivos a serem alcançados por meio da contratação (Art. 18, § 3º, II, b)	15
2.3.	Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)	15
2.4.	Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)	15
2.5.	Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)	15
2.6.	Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, § 3º, II, f)	16
2.7.	Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)	16
2.8.	Modalidade, Tipo de Licitação e Critérios de Habilitação (Art. 18, § 3º, II, j)	17
2.12.	Não aplicação da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014	20
2.13.	Critérios de Habilitação (Art. 18, § 3º, II, j, Resolução 182/2013-CNJ)	20
2.14.	Qualificação técnica da habilitação	20
2.15.	Qualificação técnica dos profissionais	21
2.16.	Critérios Acerca do Impacto Ambiental (Art. 18, § 3º, II, k, Resolução 182/2013-CNJ)	22
2.17.	Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)	22
2.18.	Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)	23
2.19.	Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)	23
2.20.	Obrigações do Contratado (Art. 18, § 3º, II, m)	24
3	DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)	26
3.1.	Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)	26
Principais Papéis (Art. 18, § 3º, III, a, 1)	26
3.2.	Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2)	27
3.3.	Monitoramento da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 5)	27
3.4.	Qualidade e Recebimento do(s) serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 6)	27
3.5.	Forma de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços entregues	27
3.6.	Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)	28
3.7.	Dotação Orçamentária	31
3.8.	Vigência	31
3.9.	Transferência de Conhecimento (Art. 18, § 3º, III, a, 8, Resolução 182/2013-CNJ)	31
3.10.	Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e, Resolução 182/2013-CNJ)	31
3.11.	Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9)	31
3.12.	Qualificação Técnica dos Profissionais (Art. 18, § 3º, III, a, 10)	31
3.13.	Sanções e Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)	31
3.14.	Do Reajuste	33
3.15.	Do Reequilíbrio	33
3.16.	Sigilo e Inviolabilidade	33
3.17.	Legislação Aplicável	33
4	APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO	33
Anexo A	34
anexo B	36
DECLINAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	36
anexo C	37
CURRÍCULO DO PROFISSIONAL CONTRATADO	37
ANExo D	47
ATESTADOS DE SERVIÇOS ANTERIORES	47
Anexo E	65
Orçamento – proposta do contratado	65
Anexo F	66
PESQUISA DE PREÇOS PÚBLICOS NO SISTEMA RADAR	66
Anexo G	67
ORÇAMENTOS	67
anexo H	68
Termo de Confidencialidade da Informação	68
ANExo I	72
ANExo J	73
Anexo K	74
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	74
Anexo L	75
CÓDIGO APLIC TCE-MT	75
00037209	75
 





PROJETO BÁSICO (Art. 18)
OBJETO (Art. 18, § 3º, I)
Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.
Detalhamento

O serviço de perícia especializada, com laudos individuais, em entrega única e global, conglomerará:
- a análise de 13 (treze) arquivos, de 11 (onze) Processos Judiciais Sigilosos do Gabinete II, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, sendo que alguns desses processos podem conter, possivelmente, até 3 (três) mídias de gravação provavelmente corrompidas;
- a verificação da integridade dos arquivos de audiências;
- a verificação de eventuais manipulações nos 13 (treze) arquivos;
- a indicação de motivos que levaram ao corrompimento de cada arquivo;
- verificação da ocorrência ou não de edições ou truncagens nos 13 (treze) arquivos, através de exames espectrográficos;
- a recuperação de cada um dos arquivos ou a indicação dos motivos acerca da impossibilidade de fazê-lo; 
- transcrição revisada de cada áudio peça de exame;
- realização de verificações diversas daquelas já realizadas pelo Departamento de Suporte da Informação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação deste E. Tribunal de Justiça, constantes do Anexo A; 
- redação, elaboração, imagens e montagem dos 13 (treze) laudos individuais;
- diligências e custos operacionais diretos e indiretos.

Item
Descrição
Unid.
Qtde.
1
Análise de integridade, com exposição de motivos, bem como recuperação de 13 arquivos de vídeos e áudios de processos judiciais sigilosos, além de verificações diversas, com emissão de laudos individuais.
Serviço
1

Especificação Técnica (Art. 18, § 3º, III, Resolução 182/2013-CNJ)
Extração de dados de equipamento eletrônico (Positivo, modelo D610 com sistema operacional Windows 10; software de gravação Logitech; webcam de mesma marca, Logitech; arquivos originais em extensão: WMV): exame que visa a extração do conteúdo de equipamentos eletrônicos, a fim de permitir o acesso ao conteúdo ali presente;
Áudio: exames de Análise de Conteúdo de Registros de Áudio, Tratamento de Registros de Áudio;
Imagem: exames de Tratamento de Registros de Vídeo, Análise de Conteúdo de Imagens, Exame de Suporte ao Cálculo de Velocidade em Registros de Vídeo e Extração de Dados de Equipamento Eletrônico;
Ambos (Áudio e/ou Vídeo): consistindo nos exames de Digitalização e Verificação de Edição;
Análise de Conteúdo de Registros de Áudio: exame em que se realiza a oitiva de áudios com dúvidas na compreensão do conteúdo, a fim de apontar temáticas e outros eventos sonoros que sejam de interesse ao corrompimento.
Tratamento de Registros de Áudio: tratamento digital que visa melhorar a compreensão dos registros de áudio (ex. eliminar chiados, aumentar volume, etc);
Tratamento de Registros de Vídeo: tratamento digital que visa melhorar a compreensão dos registros de vídeo (ex. interpolação, brilho/contraste, ampliação de trecho de interesse, etc);
Exame de Digitalização: exame que consiste na digitalização do conteúdo de um material analógico, podendo ser áudio e/ou vídeo.
Verificação de Edição: exames com o intuito de buscar elementos indicativos de adulterações (alterações fraudulentas) do conteúdo original (da imagem, do áudio e/ou vídeo).
Verificação de edição: exames com o intuito de buscar elementos indicativos de adulterações (alterações fraudulentas) do conteúdo original (da imagem, do áudio e/ou vídeo). Indicar se os registros de áudio, vídeo ou imagem contidos na mídia analisada sofreram algum tipo de exclusão ou inclusão de conteúdo.
Os arquivos a serem periciados serão disponibilizados ao Perito pelo Fiscal, via acesso à internet, com autenticação e criação de usuário temporário pelo prazo de até 25 dias úteis, prorrogáveis, caso se faça necessário, para acesso e baixa dos arquivos; 
A perícia deverá ser realizada no prazo de até 25 dias úteis a contar do acesso, via internet, aos arquivos, pelo Perito. 
Os laudos individuais, assinados digitalmente, deverão ser encaminhados para o Fiscal, dentro do prazo alhures descrito, por meio digital, no email elzio.junior@tjmt.jus.br. 
Localidade da Prestação dos Serviços
 Os serviços serão prestados na cidade de Vargem Grande Paulista - SP - Estrada do Planalto, nº 179 –– CEP: 06730-000, local de residência do Perito.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)
Após assumir a titularidade do Gabinete II da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ao iniciar a análise do feito COD. 580457, o qual tramita sob a égide de Segredo de Justiça, para sentenciamento, a MM. Juíza de Direito - Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Silva Mendes, constatou que a mídia de audiência do dia 22/11/2019, referente à oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, se encontrava parcialmente corrompida.
O arquivo que consta na mídia apresenta o tamanho de 1.080.252 kb e está exequível, contudo, ao ser acionado, o vídeo de gravação da audiência é carregado, sem que seja possível passar a gravação para frente ou para trás.
O vídeo tem início com oitiva de duas testemunhas, a qual se encontra regular. Todavia, no início do interrogatório dos réus, ao efetuar a leitura da denúncia, por volta dos 43 minutos, o vídeo é interrompido.
Ao se deparar com o erro, foi feita a averiguação no arquivo constante no computador da sala de audiências onde tal fora realizada, o qual apresentou o mesmo erro. Como, naquele momento, fora um erro pontual, foi designada nova audiência para reinquirição dos réus.
Posteriormente, em um outro processo em fase de alegações finais, o Ministério Público do Estado efetuou a devolução do feito sem a apresentação dos memoriais, ocasião em que pugnou ao juízo uma nova mídia relacionada à gravação de audiência, apontando que a mídia que constava juntada aos autos apresentava um arquivo corrompido.
Em análise do pretendido pelo MPE, foi verificado o mesmo erro na gravação do arquivo, qual seja, apresenta um arquivo exequível, contudo, ao ser acionado, o vídeo da gravação de audiência é carregado, sem que seja possível passar a gravação para frente ou para trás e, em determinado momento, antes da finalização do ato, o vídeo é interrompido.
Desta forma, em 27/01/2020, a Exma. Magistrada determinou a averiguação em todos os arquivos das audiências realizadas pelo Gabinete II da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, tendo verificado que a partir do mês de novembro de 2019, vários arquivos de 11 (onze) processos apresentam o mesmo diagnóstico, quais sejam:
	COD. 580662 – 04.11.2019

COD. 567895 – 12.11.2019
COD. 303732 – 25.11.2019
COD. 419100 – 21.11.2019
COD. 341464 – 27.11.2019
	COD. 78700 – 28.11.2019
COD. 406878 – 28.11.2019
COD 594468 – 03.12.2019
COD 567895 – 03.12.2019
COD. 469680 – 07.12.2019
COD. 303732 – 12.12.2019
Neste diapasão, dos atos realizados a partir de 01/11/2019 até a data atual, foram identificados 11 (onze) processos prejudicados pelo corrompimento das mídias de gravação de audiência, sendo que em alguns destes processos, até 03 (três) mídias de áudio e vídeo de audiências foram corrompidas.
Assim, considerando a natureza das ações que tramitam na referida unidade, a fim de afastar qualquer alegação que não seja a ocorrência de um erro não intencional, foi solicitado à Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a máxima urgência, através do Ofício n. 32/2020, protocolos no sistema CIA 0003850-84.2020.8.11.0000 e Requerimento nº 074636-84.2020.8.11.0001, providências cabíveis na tentativa de recuperação dos arquivos e a realização de uma auditoria no microcomputador que realizava a gravação dessas audiências, para apurar o que pode ter concorrido para que esses arquivos tenham sido corrompidos.
 Desta forma, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação deste E. Tribunal de Justiça prestou a Informação 38/2020-DSI, de 12/02/2020, conjuntamente com o seu Departamento de Suporte e Informação, acerca das providências levadas a efeito até então, como: realização de testes com a troca do equipamento utilizado na sala de audiência da referida sala, instalação e configuração da nova solução de gravação de audiências adquirida recentemente pelo Poder Judiciário. Ressalta-se que a nova solução grava a audiência diretamente na pasta local da estação de trabalho e remete, posteriormente, os arquivos para um computador central no Datacenter deste Tribunal de Justiça.
 Em seguida iniciou-se a análise técnica do equipamento anteriormente utilizado, bem como em suas configurações para a gravação de audiências. Importante ressaltar, que em conversa com o Ilmo. Gestor da Vara, foi informado à equipe que as gravações das mídias das audiências estavam sendo realizadas diretamente na pasta de rede do Gabinete. Informou ter sido a configuração realizada pela TI do Fórum da Capital e, ainda, ressaltou que não sabia ao certo quando havia sido realizada no próprio computador, de forma local.
 A análise realizada no equipamento não encontrou indícios de problemas em seus componentes (disco rígido, câmera etc) que pudessem, de alguma forma, acarretar as falhas na gravação. Também foram analisados os arquivos constantes nas mídias de CD/DVD acostados nos respectivos processos físicos, constatando-se que seus conteúdos equivalem àqueles existentes na unidade de rede do juízo da 7ª Vara Criminal. Também os arquivos possuem o mesmo tamanho e as mesmas ocorrências de falha que os arquivos armazenados na rede, conforme apresentado no Anexo 01 (constante no expediente 0003850-84.2020.8.11.0000)
 Quanto a eventuais ameaças cibernéticas, não foi encontrada nenhuma infecção instalada, e o log do antivírus (auditoria do histórico do aplicativo) não apresentou sinais de violação de segurança no equipamento ou nas mídias de CD/DVD.
 A seguir, os procedimentos feitos na tentativa de restauração dos arquivos: 
- Os arquivos originais foram extraídos de pastas oficiais da lotação da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT com a devida autorização.
- Após a execução de diversas tentativas de recuperação dos vídeos sem nenhum êxito, pôde-se obter relativo sucesso pela conversão dos arquivos para o padrão AVI (sendo que esse padrão original era “WMV”). Com a conversão, passou a ser possível a reprodução dos arquivos, em tempos compatíveis com seus tamanhos em Mb.
- Os arquivos convertidos ficaram do “mesmo tamanho” que os arquivos originais, sendo possível fazer a comparação por meio de aplicativos de reprodução de vídeo (Media Player, K-Lite, VLC) e pelo Windows Explorer. Frise-se, no entanto, que conforme relatado pela Exma. Sra. Magistrada, as audiências tiveram tempo superior ao indicado nos vídeos.
- No intento de constatar as causas da falha na gravação, foram realizados testes em dois cenários simulados para a gravação de audiência com equipamentos iguais aos utilizados no concreto: WebCam Logitech C270 e seu software de câmera.
 1. Gravação em disco local: Foi simulada gravação em uma unidade de disso local (na própria estação de trabalho) com pouco espaço de armazenamento. Constatou-se que o vídeo foi gravado normalmente até o instante que o espaço do disco se exauriu, quando o programa encerrou a gravação e notificou por mensagem na tela que o disco estava cheio. O resultado foi um vídeo íntegro e passível de reprodução até o momento da interrupção por falta de espaço no disco.
2. Gravação em Pasta de Rede: Foi simulada uma gravação de 46 minutos diretamente em uma unidade de rede, fazendo-se propositalmente interrupção da comunicação com a rede por alguns segundos, já nos minutos finais da gravação. Na interrupção não foi apresentada qualquer mensagem ao usuário e o arquivo resultante tinha o mesmo problema relatado pelos usuários do Gabinete da 7ª Vara Criminal, ou seja: o arquivo do vídeo indica em suas propriedades a existência de mais tempo de gravação, mas quando se tenta visualizar o conteúdo, a exibição cessa muito antes do momento da interrupção da rede. De fato, a gravação de 45 minutos permite reproduzir apenas o tempo de 09:44s. 
Assim, a simulação indicou a possibilidade concreta de que os arquivos tenham sido gerados já danificados, na ocorrência de mau funcionamento da rede local. De qualquer sorte, é consabido que a rede local, assim como qualquer serviço de tecnologia pode sofrer instabilidades temporárias. Veja-se: a mera oscilação de energia ou mau contato de cabeamento em quaisquer dos racks podem provocar tais intercorrências.
 Por esta razão, por se tratar de atividade crítica que depende de pleno e contínuo funcionamento dos dispositivos, não é recomendado que se proceda gravação de audiências diretamente nas pastas de rede, mas sim em unidades locais com posterior transferência dos conteúdos gerados para unidades de rede onde usufruirão de cópias de segurança e medidas adicionais de proteção.
 Adicionalmente, foram realizadas a restauração das cópias de segurança dos referidos arquivos, constatando-se que todos os arquivos são idênticos aos originais, e, portanto, com os mesmos tipos de falha. Ao que tudo indica, o problema ocorreu já na gravação original. 
Com relação à solicitação de auditoria encaminhada pela M.M Exma. Sra. Ana Cristina da Silva Mendes, no servidor de rede e armazenamento de dados da 7ª Vara, solicitada no CIA 0704636-84.2020.811.0001, segue o relatório contendo data, horário e usuário que criou, alterou ou deletou algum arquivo na respectiva pasta de rede (anexo no expediente 0003850-84.2020.8.11.0000)
 Do relatório de auditoria, destaca-se o fato de que a ferramenta da qual se extrai os dados não oferece informações conclusivas acerca dos registros de alteração para arquivos de vídeos. No entanto, pode-se dessumir que não houveram alterações nesses arquivos enquanto estiveram na rede, por serem idênticos aos arquivos restaurados nas cópias de segurança. 
No Anexo 2 do expediente CIA 0003850-84.2020.8.11.0000, segue a lista de usuários com acesso à pasta de audiência do gabinete. 
 Em síntese foram estas as providências possíveis para o caso.
Portanto, como não foi possível obter informações conclusivas acerca dos registros de alteração para arquivos de vídeos, após a realização de auditoria, justifica-se a presente contratação de profissional especialista em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.
Objetiva-se, com a referida contratação, a busca pela causa responsável pelo corrompimento dos arquivos de vídeos de audiências, bem como a recuperação dos mesmos.
Deste modo, fora realizada pesquisa no Banco de Peritos, Tradutores e Intérpretes na página da Corregedoria no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br\Institucional\BancoPeritos) para a verificação de um profissional especialista em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios. Porém, não foi localizado nenhum profissional com a referida especialidade.
 Nesse sentido foi encontrado no Portal de Peritos (www.portaldeperitos.com.br), o registro do Sr. Kléber Thomaz, o qual, após tratativas para o desfecho do presente projeto, declinou da contratação, ante não possuir documentação para tanto, conforme Anexo B, indicando o Sr. Duilio Gagliardi Rolandi, CPF 317.598.268-98, como profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios. 
 Por fim, do arrazoado, foi proferida a seguinte decisão em relação à questão, pelo Exmo. Sr. Presidente deste E. Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, conforme andamento n. 17 do expediente do sistema CIA n. 0003850-84.2020.8.11.0000:
“Desta feita, acolho a sugestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, autorizando a deflagração dos atos e procedimentos necessários à contratação do perito indicado. Ademais, encaminhe-se cópia da Informação e dos documentos que a acompanharam à Magistrada solicitante. 
 À Coordenadoria de Tecnologia da Informação para as devidas providências.
Com laudo pericial, conclusos.
Cumpra-se .”
Objetivos a serem alcançados por meio da contratação (Art. 18, § 3º, II, b)
A presente contratação tem como objetivo a verificação da causa responsável pelo corrompimento dos arquivos de vídeos e áudios de audiências, bem como a recuperação destes. 
Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Garantia da lisura dos trâmites processuais e o julgamento adequado dos processos;
Evitar o corrompimento de que outros arquivos de vídeos e áudios de audiências.
Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Atender as metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC);
Contratação de profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.
Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão de segurança da informação.
Projeto: Contratação de perito para análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.
Justificativa: Verificação de integridade de vídeos corrompidos de audiências do Gabinete II da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com consequente recuperação, e descoberta do motivo que originou a problemática dos arquivos.
Plano Anual de Contratações TIC – 2020: Esta ação não está prevista no Plano Anual de Contratações de TIC 2020.
PPA: Esta ação não está prevista no Plano Plurianual 2020-2023.
Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O item constante do presente Projeto Básico enquadra-se como serviço técnico especializado, de natureza singular, em conformidade com o parágrafo segundo, do art. 25, c/c o inciso II, do art. 13, ambos da Lei 8.666/93, configurando impossibilidade de realização de um processo licitatório sem que se configure elevado prejuízo à Administração Pública em relação à eficiência do serviço público. Isto porque os arquivos a serem periciados tratam-se de documentos, provas e elementos de autos judiciais, os quais, de tão peculiares, tramitam, inclusive, sob a égide da sigilosidade.
 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, § 3º, II, f) 
Toda a demanda prevista será contratada, uma vez que não há a possibilidade da realização da prestação de serviço de maneira fracionada, por se tratar de perícia técnica especializada.
O item será consumido e pago integralmente, após a execução dos serviços e entrega de todos os laudos.
Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 
O objeto deste Projeto Básico constitui 1 (um) item composto por execução total do serviço de análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.
Por se tratar de serviço único, não há o que se falar sobre parcelamento do objeto.
Subcontratação
. Em abordagem rigorosa, dificilmente existiria uma situação que não comportasse subcontratação. Porém, não é nesse sentido que se alude à subcontratação.
No caso em tela, não se caracteriza a subcontratação, pois a prestação há de ser executada diretamente pelo Contratado, ainda que se necessite recorrer a terceiros para obter os elementos necessários. Além disso, não há como permitir a transferência da obrigação contratual à terceiro, pois se assim fosse, estar-se-ia, in casu, admitindo a execução do núcleo do objeto contratado, culminando na subcontratação total, vedada pelo TCU.
Conforme o §3º, do artigo 13, da Lei 8.666/93, a empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
Do consórcio:
Existe profissional para execução de todo o item, não sendo necessário, portanto, a aceitação da participação de consórcios.
Da amostra:
Para a contratação ora pretendida, não será necessária amostra.
Modalidade, Tipo de Licitação e Critérios de Habilitação (Art. 18, § 3º, II, j)
A contratação ora pretendida trata-se de serviços técnicos profissionais especializados, vez que inviável a competição. Assim, trata-se de serviço especializado e, portanto, contratação via Inexigibilidade de Licitação, em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso II, do art. 13, ambos da Lei 8.666/93, com o profissional Duilio Gagliardi Rolandi, CPF 317.598.268-98.
Trata-se de serviço específico, que não é padronizado, nem comum e nem básico. Para sua execução, necessária aptidão, conhecimento específico e experiência, sendo inviável licitar tal objeto.
Portanto, a escolha do Perito que trata esse Projeto envolve uma análise criteriosa que leva em consideração tanto aspectos objetivos como subjetivos, que se correlacionam, inviabilizando o cotejamento entre propostas no âmbito dos processos formais de licitação. 
Nesse sentido a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello quando trata de objetos licitáveis: “São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa, concorrência, ao menos potencial, entre ofertantes (...). Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais. Cumpre que sejam confrontáveis as características do que se pretende e que quaisquer dos objetos em certame possam atender ao que a Administração almeja”.
No caso específico dos autos, a singularidade do serviço é o elemento que acarreta a inviabilidade de competição: por não haver plena padronização do serviço, não se dispõe de parâmetros objetivos para avaliar e escolher a melhor proposta, caso se realize procedimento licitatório. Cada prestador ofertará serviço peculiar, com características próprias, e compará-los objetivamente se torna inviável. Ou seja, singularidade não se confunde com exclusividade. Significa, em verdade, que “os serviços singulares não podem ser reduzidos a um padrão objetivo de julgamento; se isso fosse possível, eles deixariam de ser singulares .”
Isso não significa, contudo, que a escolha possa ser arbitrária, desprovida de critérios objetivos ou aleatória. Deve ela seguir um procedimento que garanta a aplicação dos princípios da impessoalidade e da eficiência, demonstrando-se que a decisão tomada é a que melhor atende ao interesse público específico, pagando-se um preço adequado. 

Da Razão da Escolha do Perito
Quanto ao profissional Duilio Gagliardi Rolandi, a escolha se deu com base no inciso II, do art. 26, da Lei 8.666/93, tendo em vista a situação peculiar do caso exposto, pois trata-se de perícia a ser realizada em arquivos de vídeos e áudios de audiências em que os réus foram autoridades políticas públicas do cenário estadual.
Duilio detém notória experiência para a execução dos serviços técnicos constantes deste Projeto, já desempenhou anteriormente trabalhos similares, tal como comprova o currículo constante do Anexo C, além de experiências de trabalho na área, conforme se infere dos Atestados de Serviços Anteriores constantes no Anexo E deste Projeto Básico, restando, portanto, adequado à plena satisfação do objeto pretendido.

Justificativa do Preço
A Orientação Normativa nº 17, de 2009, na redação que lhe deu a Portaria 592, de 2011, do Advogado-Geral da União assim dispõe:
“A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM OS PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS.”
Seguindo tal diretriz, cumpre registrar que o profissional a ser contratado praticou os seguintes preços em contratações recentes anteriores, conforme abaixo e Anexo D deste Projeto Básico:
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O preço apresentado foi de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) - Anexo E - portanto, compatível com o mercado.
Veja que quando comparado a serviços similares prestados a outros órgãos públicos, o preço ofertado para a contratação que se pretende é inferior, o que demonstra a vantajosidade desta proposta para o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Foi realizada pesquisa de preços públicos no sistema RADAR, porém, infrutífera, conforme Anexo F. 
Como preço público, tem-se um do próprio perito indicado à contratação, no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a hora técnica trabalhada. Com base nos preços levantados (dois orçamentos privados e um preço público), o orçamento privado que está sendo utilizado como referência para a contratação se mostra vantajoso, pois ele é o de menor valor entre os analisados, conforme consta no Anexo E. 

Contratações Públicas Similares:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Pericia Judicial - Laudo Judicial – Processo: 1005897-45.2017.8.26.0309 - 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE JUNDIAÍ - SP – valor: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Pericia Judicial - Laudo Judicial –Processo -  1005774-60.2016.8.26.0704 - 2ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DO BUTANTÃ - SP  – valor – R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais);
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Pericia Judicial - Laudo Judicial - Processo - 0003649-96.2013.8.08.0008 - 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES – Valor – R$  7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Pericia Judicial - Laudo Judicial – Processo - 1021290-89.2016.8.26.0100 - 7ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DO FÓRUM CENTRAL – SP – Valor – R$ 12.00,00 (doze mil reais);
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – Pericia Judicial - Laudo Judicial – Processo - 0000713-53.2017.5.09.0664 - 5ª VARA DO TRABALHO DO FÓRUM DE LONDRINA – PR – Valor – R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Não aplicação da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014
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, já que o objeto se trata de serviço em sua totalidade. 
Critérios de Habilitação (Art. 18, § 3º, II, j, Resolução 182/2013-CNJ)
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. 
Qualificação técnica da habilitação
Para qualificação técnica de habilitação será necessária:
Comprovação de prestação do serviço de análise de integridade e recuperação de mídias com características compatíveis com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial do Contratado. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa Contratada.
O PJMT reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de verificar se o(s) atestado(s) e demais documentos são adequados e atendem às exigências contidas no Projeto Básico, podendo buscar por meios próprios ou exigir a apresentação de documentação complementar, tais como Notas Fiscais, Contratos, Atas do Pregão Original, entre outros, referente à prestação de serviços relativos aos atestados apresentados;
Caso o Contratado não comprove as exigências previstas neste Projeto Básico e seus Anexos por meio das documentações requeridas, não será contratado.
O atestado deverá ser emitido em papel timbrado e conter: 
Razão Social, CNPJ  e Endereço Completo da Empresa Emitente; 
Razão Social da Contratada; 
Número e vigência do contrato; 
Objeto do contrato; 
Descrição do trabalho realizado; 
Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento de cronogramas pactuados; 
Local e Data de Emissão; 
Identificação do responsável pela emissão do atestado, Cargo, Contato (telefone e correio eletrônico); 
Assinatura do responsável pela emissão do atestado; 
Devem ser originais ou autenticados, se cópias, e legíveis. 
Não serão aceitas cópias de atestados já autenticados anteriormente (cópia de cópia).
A comprovação de capacidade técnica estará sujeita à confirmação da veracidade de suas informações através de possíveis diligências, conforme prescreve o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93.
Qualificação técnica dos profissionais

 Duilio Gargliadi Rolandi, Perito Judicial e Extrajudicial, é graduado em Direito pela Faculdade Mario Schenberg - Turma de 2015; Pós-Graduado em Perícia Digital/Computação Forense/IPOG (Instituto de Pós Graduação e Graduação); Computação Forense/IPOG (Instituto de Pós Graduação e Graduação); Sistemas Operacionais; Análise de Mídias Utilizando Software Livre; Análise Forense do Sistema Operacional LINUX; Análise de mídias Utilizando a Ferramenta FTK; Análise de Equipamentos Computacionais Portáteis e de Telefonia Móvel; Análise de Tráfego de Pacotes; Análise Forense do Sistema Operacional Windows; Criptografia e Criptoanálise; Processamento Forense de Imagens; etc.
É especializado em áudio e vídeo e forense computacional. Possui diversas especializações na área de Informática, tendo várias experiências, desvendando diversos casos, conforme Anexo E. Nestes anos de experiência já elaborou Pareceres Periciais e Laudos Judicial relativos a forense em programas P2P, dispositivos móveis, computadores no geral, imagens, áudio e vídeo. 
Proprietário de estúdio de áudio e vídeo desde 2002, desenvolve ao longo dos anos Laudos Judiciais e Pareceres relativos a Identificação de Interlocutores, transcrições de áudios e vídeos, estudos relativos a veracidade de arquivos, no sentido de identificar se os mesmos sofreram manipulações através de edições, bem como identificação de cenas de crimes, placas de veículos e etc.
 Portanto, verifica-se que se trata de profissional com vasto currículo no que diz respeito à Perícia Judicial, Forense e Computacional, sendo de fundamental relevância para que se consiga o objetivo deste Projeto Básico.
Importante destacar que suas especialidades não são comuns de verificação neste mercado de prestação de serviço de perícia, fato este que vem suplementar a motivação desta contratação por Inexigibilidade de Licitação, conforme o art. 25, II da Lei 8666/93. 
Critérios Acerca do Impacto Ambiental (Art. 18, § 3º, II, k, Resolução 182/2013-CNJ)
Não haverá impacto ambiental na execução do serviço objeto deste Projeto Básico.
Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Infraestrutura tecnológica: O serviço previsto nessa contratação utilizará a rede lógica do Contratado.
Infraestrutura elétrica: A disponibilização de energia elétrica para a prestação dos serviços ficará por conta do Contratado.
Logística de implantação: Não se aplica.
 Espaço físico e mobiliário: O serviço previsto nessa contratação não utilizará espaço físico e mobiliário existente do PJMT. 
As mídias dos arquivos a serem periciados serão acessadas pelo Perito, após procedimentos computacionais de viabilização de acesso pelo Fiscal. 
Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
Requisitos técnicos: Vide item 1.2 – Detalhamento técnico – deste Projeto Básico. Além disso:
O Contratado não poderá manter cópias das mídias periciadas;
As cópias das mídias deverão ser inutilizadas ao final da execução dos serviços.

Requisitos legais. 
Vide item 3.17 - Legislação Aplicável – deste Projeto Básico. 
Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
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. 
Notificar a CONTRATADA quanto a irregularidades ou defeitos verificados na execução das atividades objeto deste Projeto Básico, 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;
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. 
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;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo contratado, de acordo com os termos presentes neste Projeto Básico. 
Proporcionar todas as condições e prestar as informações necessárias para que o Contratado possa cumprir com suas obrigações, dentro das normas e condições contratuais. 
Informar ao Contratado sobre atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;
Comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização.
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. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados, que não atendam às especificações técnicas deste Projeto Básico. 
Efetuar o pagamento devido pela prestação de serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais. 
Aplicar as sanções previstas em contrato, assegurando ao Contratado o contraditório e a ampla defesa.
A forma de prestação de informações e esclarecimentos será por e-mail do fiscal.
Obrigações do Contratado (Art. 18, § 3º, II, m)
Manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
  O CONTRATADO ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 
Eventual omissão técnica constante no documento resultante do serviço deverá ser suprida pelo contratado, sem ônus adicional a este Tribunal de Justiça. Isso significa que eventual omissão técnica constante neste documento deva ser suprida pelo contratado, sem ônus adicional a este Tribunal de Justiça.
Os serviços consideram-se solicitados mediante o recebimento da nota de empenho.
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.
Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal.
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.
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. 
Comunicar ao TJMT, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços (25 dias úteis) a partir do recebimento dos arquivos de áudio e vídeo pelo Perito, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos. 
Se responsabilizar pelas despesas de transporte, hospedagem e alimentação, bem como transporte e armazenamento de equipamentos, caso exista.
Submeter ao TJMT qualquer alteração que se tornar essencial à continuação da execução dos serviços. 
Atender às solicitações emitidas pela Fiscalização quanto ao fornecimento de informações e/ou documentação. 
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.
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.
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 H.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Principais Papéis (Art. 18, § 3º, III, a, 1)
A execução do contrato pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:
	Fiscal Técnico


Nome
Elzio Virgílio Alves Corrêa Junior
Matrícula
6224
E-Mail
elzio.junior@tjmt.jus.br
Área (Departamento/Setor)
Coordenadoria de Tecnologia da Informação

	Fiscal Técnico Substituto

Nome
Helton Corrêa Pereira da Matta
Matrícula
21594
E-Mail
Helton.matta@tjmt.jus.br
Área (Departamento/Setor)
Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2)
O Fiscal disponibilizará acesso ao Perito, às 13 (treze) mídias de 11 (onze) processos judiciais, via internet, com autenticação, por usuário temporário, pelo prazo de até 25 dias úteis, prorrogáveis, caso se faça necessário para a baixa dos arquivos, logo após o recebimento do empenho por este.
No prazo estipulado no item 1.3.14 e após o acesso aos arquivos das mídias, o Perito Duilio Gagliardi Rolandi deverá enviar para o Fiscal, os 13 laudos, sendo um de cada arquivo, ou seja, individualmente, muito embora todas de uma única vez.
Monitoramento da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 5)
Será efetuado pelos fiscais.
Qualidade e Recebimento do(s) serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O processo de recebimento do serviço será regido conforme previsto no artigo 73, da Lei nº 8.666/93, e será realizado pelo fiscal.
Em até 3 (três) dias corridos, após o recebimento de todos os laudos, o Fiscal fará o recebimento provisório do serviço. O mesmo será considerado como executado, desde que atenda às exigências aqui estabelecidas.
Após o recebimento provisório, o fiscal técnico terá um prazo de até 10 (dez) dias úteis para validação das informações constantes dos laudos e, em caso de confirmação de conclusão dos serviços, fará então o recebimento definitivo do serviço.
Caso insatisfatória a avaliação pelo fiscal, será lavrada notificação, na qual constatarão as desconformidades, assim como as devidas sanções cabíveis.
Forma de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços entregues
Objetivando a contínua melhoria do processo de gestão, ao longo da vigência contratual, o TJMT, através do Fiscal, 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.
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.
Confiabilidade: Prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço/atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas adotadas.
Organização: Demonstração de planejamento, integração e controle das atividades, cumprindo os prazos acordados, disponibilidade de pessoal com domínio dos serviços e conhecimento das atividades.
Para os critérios descritos acima serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), cuja média resultará em um dos conceitos abaixo:
Péssimo (de 0 a 4,9) / Regular (de 5 a 7,4) / Bom (de 7,5 a 8,9) / Ótimo (de 9 a 10).
A contratada será informada do conceito obtido registrado nos autos, resultado este que deverá balizar eventuais ações corretivas que se fizerem necessárias.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 
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.
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:
Encaminhar documento de cobrança de maneira virtual no e-mail do fiscal elzio.junior@tjmt.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias úteis anteriores ao seu vencimento, em atendimento a Portaria 1021/2019 TJMT.
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;
A partir da notificação, o prazo para pagamento será suspenso até que a CONTRATADA diligencie para solução da pendência;
Caso a Contratada não faça as correções apontadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, incidirá nas sanções previstas legalmente.
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.
A nota fiscal deverá ser apresentada via e-mail, para que possa ser atestada e encaminhada para pagamento, devendo conter as seguintes especificações:
	A data de emissão da nota fiscal;
Número do Empenho;
	Discriminação dos serviços;

O valor unitário e total, de acordo com a proposta apresentada;
O número da conta bancária da empresa, nome do banco e respectiva agência, para recebimento dos créditos.
	O CPF constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta de preços e na nota de empenho.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
O Contratado, ao emitir seu documento fiscal, deverá apor corretamente os dados deste TJMT.
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.
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.
O TJMT só autorizará a realização dos pagamentos se houver, por parte do fiscal, o necessário ATESTO comprovando que o serviço entregue atende às especificações técnicas e exigências descritas neste Projeto Básico.
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).
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;
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:
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e
Programa de Integração Social - PIS/PASEP.
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.
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.
Dotação Orçamentária
Unidade Orçamentária: 03.601 -  Funajuris - Fonte: 240.
PAOE 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais
Natureza: 3.3.90.36 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Os serviços serão para a 1 ª instância.
Vigência
A vigência de execução do serviço, com entrega do objeto, quais sejam os laudos, será de até 25 dias úteis, a contar do acesso, via internet, às mídias, pelo Perito.
Não é necessária lavratura de contrato para execução do objeto do presente. 
Transferência de Conhecimento (Art. 18, § 3º, III, a, 8, Resolução 182/2013-CNJ)
Não se aplica a contratação em questão.
Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e, Resolução 182/2013-CNJ)
Não se aplica a contratação em questão. 
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9)
Não se aplica a contratação em questão.
Qualificação Técnica dos Profissionais (Art. 18, § 3º, III, a, 10)
Vide item 2.14.
Sanções e Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

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, sendo que, para fixação das penalidades, serão observados os seguintes critérios:
Advertência por escrito;
Multa diária, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor da Nota de empenho, quando a CONTRATADA, sem existência de motivo justo, atrasar o prazo previsto no item 1.3.14. Caso o atraso exceda 10 (dez) dias corridos, será considerado inexecução contratual, com penalidade prevista no item abaixo.
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;
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.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
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.
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.
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.
A imposição de qualquer penalidade não exime o CONTRATADO do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE.
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.
Multa sancionatória e indenizatória, na ordem de 100% (cem por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese de quebra ou violação do sigilo, nos termos do artigo 409, do Código Civil, cumulável com as demais constantes deste documento. 
Do Reajuste
Não se aplica a contratação em questão, uma vez que o serviço será executado no prazo de até 25 dias úteis. 
Do Reequilíbrio
Não se aplica a contratação em questão.
Sigilo e Inviolabilidade
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 G. 
Legislação Aplicável
Lei 8666/1993;
Lei Complementar 123/2006; 
Lei Complementar 147/2014;
Decreto nº 8538/2015.
APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
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