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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2019 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n. 03.535606/0001-10 
com recursos próprios (Fonte 1-00), ou do FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, CNPJ sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 

240), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em 
Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, sediados no Centro Político Administrativo 
em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926, nesta capital, neste ato representado 
pelo Presidente deste Sodalício, Exmo. Sr. Desembargador CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Brasileiro, Casado, portador da Carteira 
de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF sob o n. 012.075.878-42, 

doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a 
empresa SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob. n°. 
58.619.404/0008-14, Inscrição Estadual n°. 28.402.825-8, com sede na 
Avenida Engenheiro Marcelo Miranda Soares, n°. 1425, Bairro Vila Santo 
Antônio, Paranaíba/MS, CEP. 79.500-000, doravante denominado 
FORNECEDOR, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 
66/2018 (CIA 0139605-85.2017.8.11.0000), RESOLVEM registrar os 
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as 
condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n. 66/2018, bem como 

no Termo de Referência n. 02/2018-DSI, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 7.892/2013, Lei 
10.520/2002, Resolução 182/2013 - CNJ e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

1.1. 	A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO, para 
futura e eventual contratação de empresa para solução tecnológica 
para captura, armazenamento, gerência e disponibilização de áudio e 
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vídeo, em meio digital, de audiências, bem como colheita de 
depoimentos especiais, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso 
(PJMT), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

	

1.2. 	Independentemente de transcrição, integram esta Ata o 
Edital do Pregão Eletrônico n. 66/2018, o Termo de Referência n. 
02/2018-DSI e a proposta vencedora. 

2. 	DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

	

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇOES LTDA. 
CNPJ: 58.619.404/0008-14 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.402.825-8 
Endereço: Avenida Engenheiro Marcelo Miranda Soares, n°. 1425, Bairro 
Vila Santo Antonio 
Cidade: Paranaíba/MS 	 CEP: 79.500-000 
Telefone: (11) 3877-4000 
E-MAIL: sueli@sealtelecom.com.br  
Nome do Representante Legal: SUELI CRISTINA LETIZIO 
Carteira de Identidade: 23.244.252-6 	órgão Expedidor: SSP/SP 
CPF: 127.630.158-83 

2.2. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a 
quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem: 

Solução de gravação de audiência 
Distribuição entre as 

instâncias 

Lote 

Item Descrição Unidade 

Qtde Qtde 

Total instância instância 

Valor 
Unitário Total 

 

Valor 
mínima reserva 

técnica 

Microfone 
Gooseneck 

Unidade 80 20 100 100 11.270,00 1.127.000,00 

Microfone 
omnidirecional 

Controlador de 
câmera PTZ 

Câmera de vídeo 
ambiente PTZ 

Ponto Eletrônico 
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2 Software 
Licenças 

perpétuas 
300 100 400 390 10 3.109,00 1.243.600,00 

3 
Serviço de 

Instalação - sala 
audiência 

Unidade 300 100 400 390 10 600,00 240.000,00 

4 

Serviço de 
Instalação - sala 

depoimento 
especial 

Unidade 80 20 100 100 - 603,00 60.300,00 

Treinamento - 
Técnico 

Unidade 10 10 20 20 1.004,00 20.080,00 

6 
Treinamento - 

Operacional 
Unidade 438 62 500 490 10 320,00 160.000,00 

7 
Serviços de 

Customização 
do Software 

Integração 
com pauta 

de 
julgamento 
- sistema 

PIE 

1 
 O 

44,000,00 44.000,00 

Integração 
com 

movimentaç 
ão 

processual 
- sistema 

PIE 

1 O 

8 
Garantia e 

atualização de 
versões 

Unidade 300 100 400 390 10 201,00 80.400,00 

9 Suporte Técnico Meses 48 
meses 17.337,00 832.176,00 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão 
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/unidade: UG 0001 - 11  Grau e UG 0002 - 21  Grau 
Fonte: 240 
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Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.1.1 

3.3.90.39.4.1 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2009 - Manutenção de 
Ações de Informática 

	

3.2. 	No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação 
será feita no início de cada exercício financeiro. 

4. VALIDADE DA ATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços terá validade de 12 
meses, a contar da data da assinatura. 

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

5.1. 	Esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente 
autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e 

entidades da Administração. 

	

5.2. 	Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de 
Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão 

gerenciador/Departamento Administrativo. 

	

5.3. 	A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 

condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do 

fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

c) Não exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

dos itens ou lotes do instrumento convocatório. 

	

5.4. 	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 
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6. DETALHAMENTO DO OBJETO (Art- 18, § 30, TI, Resolução 
182/2013-CNJ 1) 

6.1.Especificação Técnica (Art. 18, § 30, III, Resolução 
182/2013-CN3) 

Os equipamentos, softwares e serviços relacionados no lote 

único deverão atender aos requisitos técnicos descritos no Anexo 1 

deste Termo de Referência. 

6.2.Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
30, III, a, Resolução 182/2013-CNJ) 

Conforme item 3.2.2 e Anexo II do Termo de Referência. 

6.2.1. 	Principais Papéis (Art. 18, § 30, III, a, 1, Resolução 
182/2013-CN]): 

A execução do (s) serviço (s) contratado(s) pressupõe a 
existência dos seguintes papéis: 

Integ 
Nome Reginaldo Celestino Araújo da Silva Cardozo 

Matrícula 10489 

E-Mail regi naldo.cardozo@tjmt.jus.br  

Área Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - 
DAPI 

Integrante Demandante Substituto 
Nome Fernando Turi Marques 
Matrícula 5999 
E-Mail fernando. marques @tjmt.ius.br  
Área Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância 

- DAPI 

Integrante Técnico 
Nome Elzio Virgílio Alves Corrêa Junior 
Matrícula 6224 
E-Mail elziojuniortjmt.jusbr 
Área Departamento de Suporte e Informação 

Integrante Técnico Substituto 
Nome 	 Marcio Ciríaco Da Silva 
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Matrícula 7558 
E-Mail marcio.ciriaco@timt.ius.br  

Departamento de Suporte e Informação- Setor 
de Hardware 

Área 

Intecirante Administrativo 
Nome Marco Antonio Molina Parada 
Matrícula 5548 
E-Mail marco.parada@timt.ius.br  

Coordenadoria Administrativa Área 

Intecirante Administrativo substituto 
Nome Anderson Domingos Augusto 
Matrícula 10082 
E-Mail anderson.augusto@tjmt.jus.br  
Área Coordenadoria Administrativa 

6.2.2.Dinâmica da Execução (Art. 18, § 30,  III, a, 2, Resolução 
182/2013 -CNJ) 

O plano de trabalho terá início a partir da assinatura do 

contrato e as etapas subsequentes estão descritas na tabela abaixo: 

Item Ação Responsável Prazo 

1 Assinatura do contrato Contratante 

2 

Reunião 	de 	início 	do 
projeto 	(na 	sede 	da 
contratante), 	para 	alinhar 
as 	 expectativas, 
implantação, 	condições, 
prazos e o aprimoramento 
da ferramenta. 

Contratante 1 dia 

3 

Revisão das especificações de 
integração e do mecanismo de 
interoperabilidade/MNI (na sede 
da Contratante) 

Contratada/ 
Contratante 

1 dia  

4 Aprimoramento das integrações Contratada 40 dias 

5 
Homologação do aprimoramento 
pela CTI e DAPI (na sede da 
contratante) 

Contratante 3 dias 

6 
Treinamento técnico para 
equipe da CTI e DAPI (na sede 
da contratante) 

Contratada 2 dias 

7 
Revisão da tabela de 
implantação (com a inclusão dos 

Contratante! 
Contratada 

2 dias 
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prazos de instalação) (na sede 
da contratante) 

8 

Fazer comunicado para as 
unidades que serão instaladas 
(para o recebimento dos 
equipamentos, técnicos, e 
efetuar o recebimento 
provisório) 

Contratante 2 dias 

9 

Efetuar instalação da sala de 
audiência e depoimento 
especial, e aplicar os 
treinamentos 

Contratada Cinco/Mês 

10 

Colher 	o 	recebimento 
provisório 	 dos 
equipamentos 	e 	o 	ateste 
do 	treinamento, 	pelo 
gestor de cada unidade 

Contratada 1 dia 

11 
Assinar recebimento definitivo 
da instalação 

Contratante 
(fiscal contrato) 

d 1 	ia 

6.2.2.1. A reunião de alinhamento tem por objetivo identificar as 

expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições 

estabelecidas no Contrato, Edital e Anexos, e esclarecer possíveis 

dúvidas acerca da execução dos serviços. 

6.2.2.2. Deverão participar dessa reunião, no mínimo, os fiscais 

demandante e técnico, bem como o preposto da CONTRATADA. 

6.2.2.3. Nessa reunião, a Contratada deverá apresentar oficialmente 

seu Preposto, além de fornecer as respectivas comprovações acerca 

dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência para 

os profissionais que serão alocados para a execução dos serviços e 

instalação dos equipamentos. 

6.2.2.4. Todos os entendimentos da reunião de alinhamento deverão 

constar de ata de reunião a ser lavrada pelo Fiscal Técnico do Contrato 

no TJMT e assinada por todos os participantes. 

6.2.2.5. A Contratada cumprirá as instruções complementares do 

TJMT quanto à execução e horário de realização do serviço, 

permanência e circulação de seu(s) técnico(s) nas dependências do 

PJMT. 
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6.2.2.6. A CONTRATANTE fornecerá o espaço físico e os acessos 

necessários para que a contratada possa realizar as devidas 

instalações das soluções adquiridas; 

6.2.2.7. A CONTRATADA receberá informações de localidade, 

contato, endereço para realizar o deslocamento e implantação das 

soluções adquiridas; 

6.2.2.8. Para agilizar a logística e instalação, a contratada deverá 

entregar os equipamentos em cada unidade em que serão instalados; 

6.2.2.9. As localidades para instalação estão agrupadas e 

demonstradas no Anexo III e não estão em sequência de trajeto, 

devendo a contratada planejar o seu itinerário para implantação nas 

unidades definidas em cada rota; 

6.2.2.10. A tabela de localidades para instalação dos Kits, poderá ser 

revisada, sendo devidamente informada para a contratada; 

6.2.2.11. O cronograma de instalação consiste em: 

6.2.2.11.1. Para o exercício de 2018, a contratada deverá implantar as 

soluções nas unidades listadas na Rota 01 e Rota 02 - Anexo III; 

	

6.2.2.11.2. 	O prazo para a implantação nas unidades da Rota 01 e 

Rota 02 será de julho a novembro/2018 (05 meses), e deverão ocorrer 

concomitantemente; 

	

6.2.2.11.3. 	A contratada deverá dispor de equipes suficientes para 

o cumprimento o planejamento da implantação de cada rota; 

	

6.2.2.11.4. 	Para o exercício de 2019, a contratada deverá 

implantar as soluções nas unidades listadas na Rota 03 e Rota 04 - 

Anexo III; 

	

6.2.2.11.5. 	As instalações na sede da contratante, no Tribunal de 

Justiça, deverão ocorrer concomitante e sem prejuízo das demais 

instalações que estiverem sendo realizadas; 

6.2.2.12. O plano de instalação poderá ser revisado pelo contratante, 

a qualquer tempo dentro da vigência do contrato, devendo ser 

acordado com a contratada e aprovada pela administração do TJMT; 
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6.2.2.13. Outras instalações/implantações poderão ocorrer dentro do 

prazo de vigência do contrato, ou enquanto houver saldo; 

6.2.2.14. Ficará a cargo da contratada, todas as despesas de 

transporte, estadia, e o que couber, para a sua equipe técnica 

responsável pela instalação e treinamento das soluções adquiridas; 

6.2.2.15. A gestão do contrato será exercida por fiscais técnicos e 

administrativos designados pelo CONTRATANTE. 

6.2.2.16. Os fiscais de que trata o item 3.2.1 deste Termo de 

Referência deverão: 

	

6.2.2.16.1. 	Manter registro de ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando todas as ações necessárias para a 

sua execução e regularização das faltas ou defeitos. 

	

6.2.2.16.2. 	Receber, atestar e autorizar os documentos da 

despesa quando comprovado a fiel e correta execução dos serviços, 

para fins de pagamento. 

	

6.2.2.16.3. 	Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas 

passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota 

Fiscal/Fatura. 

	

6.2.2.16.4. 	Controlar o prazo de vigência do instrumento 

contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento integral 

da execução do seu objeto. 

	

6.2.2.16.5. 	Encaminhar às autoridades competentes eventuais 

pedidos de alteração e prorrogação contratual. 

	

6.2.2.16.6. 	Manter registro de aditivos. 

	

6.2.2.16.7. 	Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e 

por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de 

cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à 

aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam 

alterações contratuais, para autorização e demais providências à 

celebração do termo aditivo. 
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6.2.2.17. As decisões e providências que ultrapassarem a competência 

do fiscal/gestor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

6.2.2.18. Expirada a vigência do contrato e não havendo pendências 

quanto a sua execução, os fiscais oficiarão à CONTRATADA, se for 

ocaso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, 

l', da Lei 8.666/1993. 

6.2.3. 	Instrumento de Solicitação dos Serviços (Art. 18, § 30, III, 
a, 3, Resolução 182/2013-CN]) 

6.2.3.1. Abertura em central de atendimento único, tanto para 

equipamentos, software e serviços; 

6.2.3.2. Também serão utilizados os seguintes instrumentos formais 

de solicitação do (s) serviço (s): Atendimento através de canal 

telefônico gratuito 0800 ou valor de ligação local, 24 horas por dia, 7 

dias por semana; 

6.2.3.3. Chamado técnico através de site na Internet, em dias úteis, 

de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00 às 19:00 horas, no idioma 

português; e via telefone gratuito 0800; 

6.2.3.4. No momento de abertura do chamado, deverá ser fornecido 

ao Fiscal Técnico do contrato um número único de identificação do 

chamado; 

6.2.3.5. Todos chamados, bem como as providências adotadas, 

deverão ser armazenados em sistema da CONTRATADA para controle 

de chamados. O acesso a esse sistema deverá estar disponível ao 

Fiscal Técnico do contrato; 

6.2.3.6. O sistema de abertura e acompanhamento de chamados 

online da CONTRATADA deverá armazenar, no mínimo as seguintes 

informações: Número do chamado, Dados gerais do chamado, 

Situação do chamado, Nome do técnico responsável pelo atendimento, 

Data da abertura do chamado, Data do atendimento, Horário de início 
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e término do atendimento, Lista das peças ou componentes que foram 

substituídos, Descrição do problema relatado pela CONTRATANTE, 

Descrição do problema realmente encontrado com a indicação clara da 

troca ou não de peças; 

6.2.3.7. Os chamados abertos somente poderão ser fechados após 

autorização do Gestor ou Fiscal Técnico do Contrato, por e-mail; 

6.2.3.8. Os técnicos ou pessoas autorizadas pela CONTRATADA 

responsáveis pelo suporte técnico deverão estar aptos para solucionar 

problemas de funcionamento e indisponibilidade dos equipamentos e 

de esclarecimento de dúvidas relacionadas à instalação, configuração, 

uso dos produtos adquiridos, problemas técnicos e/ou dúvidas sobre 

operação, instalação e gerenciamento dos produtos; 

6.2.3.9. Quando o chamado não for resolvido pelo suporte remoto 

e/ou telefônico, a CONTRATADA prestará os serviços de assistência 

técnica de forma presencial, por técnicos certificados pelos fabricantes, 

devidamente habilitados e credenciados, no próximo dia útil à abertura 

do chamado; 

6.2.3.10. O serviço prestado encarregar-se-á de toda e qualquer 

responsabilidade pelo deslocamento de técnicos às instalações do 

CONTRATANTE, pela retirada e entrega do equipamento, assim como 

pelas despesas de transporte, frete e seguro correspondentes, de 

forma que não haja qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE; 

6.2.3.11. Após cada atendimento técnico, a CONTRATADA deverá 

emitir, no ato, relatório técnico do atendimento, fornecido uma cópia 

para o servidor da CONTRATANTE, deverão constar, obrigatoriamente, 

no relatório, os seguintes dados: Número do chamado; Dados gerais 

do chamado; Situação do chamado (pendente no caso de retirada do 

item ou concluído); Nome do técnico responsável pelo atendimento; 

Assinatura do técnico responsável pelo atendimento; Data do 

atendimento; Horário de início e término do atendimento; Descrição do 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - culabó - MT - Tel.: (65) 3617-3747 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadorja Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: icitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fis. 

  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 42/2019- CIA. 0025376-44.2019.8.11.0000 

item; Número de série/patrimônio do item atendido; Localização do 

item; Descrição do problema relatado pela CONTRATANTE; Descrição 

do problema realmente encontrado com a indicação clara da troca ou 

não de peças; Lista das peças ou componentes que foram substituídos; 

Solução dada ao problema e local para atesto de funcionário da 

CONTRATANTE. 

6.2.4. 	Níveis de Serviços Exigidos para o Suporte Técnico (NSE) 
(Art. 18, § 30, III, a, 4) 

6.2.4.1. A prestação do Serviço Técnico Especializado executado terá 

sua qualidade medida por meio de Nível Mínimo de Serviço Exigido. 

6.2.4.2. Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos: 

Prazo de Atendimento: Tempo decorrido entre a abertura do chamado 

técnico efetuado pelo TJMT na Central de Atendimento da 

CONTRATADA e o efetivo início dos trabalhos de suporte. 

Prazo de Solução Definitiva: Tempo decorrido entre a abertura do 

chamado técnico efetuado pelo TJMT na Central de Atendimento do 

CONTRATADA e a efetiva recolocação da solução em pleno estado de 

funcionamento. 

6.2.4.3. A contagem do prazo de atendimento e solução definitiva de 

cada chamado será a partir da abertura do chamado técnico na Central 

de Atendimento disponibilizado pelo Fornecedor, até o momento da 

comunicação da solução definitiva do problema e aceite pelo 

Departamento de Suporte e Informação do TJMT. 

6.2.4.4. Os Níveis de Serviço serão classificados conforme as 

severidades de 1 a 4. 

Suporte técnico - solução de gravação de audiência 

Tipo de 
Severidade 

Prazo para 
atendimento 

Prazo para Solução Descrição da Severidade 

Severidade 01 Até 1 hora; Até 3 horas 
Parada total do ambiente 
ou da solução; 

Severidade 02 Até 1 horas; Até 5 horas 
Parada parcial, queda de 
performance/desempenho 

 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, SJN - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 



t 

Tribuna! de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: Iicitacao@tjmt.jus.br  

   

 

TJ/MT 

 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Fis. 	 

    

- CIA. 0025376-44.2019.8.11.0000 

do ambiente; 

Severidade 03 Até 2 horas; Até 8 horas 

Parada 	de 	qualquer 
componente 	que 	não 
comprometa 	 o 
desempenho 	ou 	a 
performance 	 do 
ambiente; 

Severidade 04 - Até 2 horas
Conforme 

agendamento 
Atualização de software 

6.2.4.5. Os Atendimentos aos chamados técnicos de severidade 01 e 

02 deverão ser realizados por meio telefônico e não poderão ser 

interrompidos até o completo restabelecimento da solução, mesmo que 

se estendam para períodos noturnos, sábados, domingos e feriados. 

Nesse caso, não poderão acarretar custos adicionais ao TJMT. A 

interrupção do suporte de um chamado técnico desse tipo de 

severidade pelo Fornecedor e que não tenha sido previamente 

autorizado pelos fiscais técnicos, ou por pessoa indicada formalmente 

por estes, poderá ensejar em aplicação de penalidades previstas nos 

Níveis Mínimos de Serviço e nos demais dispositivos do Termo de 

Referência e do Contrato. 

6.2.4.6. No caso de interrupção do atendimento do chamado sem a 

prévia autorização dos fiscais técnicos, ou por pessoa indicada 

formalmente por estes, ensejará a penalidade prevista no item 

3.2.4.11 da tabela contendo o valor para o PA>4h e PS>6h 

concomitante mente, limitada a aplicação de até 2 (duas) reincidências; 

6.2.4.7. Os chamados técnicos classificados com severidade 03 e 04, 

quando não solucionados no prazo definido, poderão ser 

automaticamente escalados para a severidade 02, sendo que os prazos 

de atendimento e solução definitiva do problema, bem como 

penalidades previstas, serão automaticamente ajustados para o novo 

nível. A interrupção do suporte de um chamado técnico desse tipo de 

severidade pelo Fornecedor e que não tenha sido previamente 

autorizado pelos fiscais técnicos ou por pessoa indicada formalmente 
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por estes, poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas nos 

Níveis Mínimos de Serviço e nos demais dispositivos do Termo de 

Referência e do Contrato. 

6.2.4.8. No caso de interrupção do atendimento do chamado sem a 

prévia autorização dos fiscais técnicos, ou por pessoa indicada 

formalmente por estes, ensejará a penalidade prevista no item 

3.2.4.11, tabela contendo o valor para o P5 > 5 dias, limitado a 

aplicação de até 3 (três) reincidências; 

6.2.4.9. Após a conclusão do suporte, a CONTRATADA comunicará o 

fato ao Departamento de Suporte e Informação do TJMT e solicitará 

autorização para o fechamento do chamado. Caso o Departamento de 

Suporte e Informação do TJMT não confirme a solução definitiva do 

problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente 

solucionado pelo Fornecedor. Nesse caso o Departamento de Suporte e 

Informação do TJMT informará as pendências relativas ao chamado 

aberto. 

6.2.4.10. Sempre que houver quebra dos NMS, o fiscal técnico emitirá 

notificação à CONTRATADA, ou seu preposto, que terá o prazo de, no 

máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 

notificação, para apresentar as justificativas para as falhas verificadas. 

6.2.4.11. Caso não sejam observados os prazos para atendimento 

previstos, a Contratada estará sujeita a multas, calculadas sobre o 

valor global do contrato, conforme o disposto na tabela abaixo, onde a 

sigla "PA" corresponde a Prazo de Atendimento, e "P5" corresponde a 

Prazo de Solução: 

SEVERIDADE 01 e 02 

DESCRIÇÃO FAIXA PENALIDADE 

PRAZO DE 16min c PA 5 1h 
Multa de 4v/o sobre o valor do Contrato, 

aplicada em dobro na sua reincidência. 
ATENDIMENTO 

1h < PA :5 4h Multa de 8% sobre o valor do Contrato, 
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aplicada em dobro na sua reincidência. 

PA > 4h 

Multa 10% sobre o valor do contrato, 

hipótese em que o Contrato poderá ser 

rescindido 	e 	ser 	decretada 	a 	sua 

inexecução total ou parcial com base no 

artigo 86 da Lei no 8.666, de 1993. 

PRAZO DE 

SOLUÇÃO 

1h c P5 :5 2h 
Multa de J% sobre o valor do Contrato, 

aplicada em dobro na sua reincidência. 

2h c P5 :5 6h 

Muita 	de 	14% 	sobre 	o 	valor 	do 

Contrato, 	aplicada em 	dobro 	na 	sua 

reincidência. 

PS > 6h 

Muita 21% sobre o valor do contrato, 

hipótese em que o Contrato poderá ser 

rescindido 	e 	ser 	decretada 	a 	sua 

inexecução total ou parcial com base no 

artigo 86 da Lei no 8.666, de 1993. 

SEVERIDADE 03 e 04 

DESCRIÇÃO FAIXA PENALIDADE 

PRAZO DE 

SOLUÇÃO 

l dia <PS:53dias 
Multa de 1% sobre o valor do Contrato, 

aplicada em dobro na sua reincidência. 

3 dias c P5 :5 5 

dias 

Multa de 2% sobre o valor do Contrato, 

aplicada em dobro na sua reincidência. 

P5 > 5 dias 

Multa 3% sobre o valor do contrato, 

hipótese em que o Contrato poderá ser 

rescindido 	e 	ser 	decretada 	a 	sua 

inexecução total ou parcial com base no 

artigo 86 da Lei no 8.666, de 1993. 

6.2.4.12. A aplicação das multas acima descritas estará restrita ao 

máximo de 02 (duas) ocorrências, podendo ser escalonada para um 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, SJN - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá- MT - Tel.: (65) 3617-3747 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 

Telefone: (65)3617-3747 
e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

TJJMT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Fis. 

  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 42/2019— CIA. 0025376-44.2019.8.11.0000 

nível superior em caso de entendimento do P]MT, por parte dos fiscais, 

podendo ser acumulado os valores de multa quando alterado a 

severidade ou o prazo. 

6.2.4.13. A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no 

item 3.2.4.11, em caso de inexecução do contrato, erro de execução, 

execução parcial (imperfeita), mora de execução e inadimplemento 

contratual, sem prejuízo das penalidades previstas nas Sanções 

Administrativas constante nesse Termo de Referência. 

6.2.5. 	Monitoramento da Execução (Art. 18, § 30, III, a, 5, 
Resolução 182/2013-CNJ) 

Será efetuado pelos fiscais demandantes, técnicos e 

administrativos. 

	

6.2.6. 	Qualidade e Recebimento da solução (Art. 18, § 30, III, a, 6, 
Resolução 182/2013-CN3) 

6.2.6.1. Forma de recebimento provisório 

6.2.6.1.1. Os gestores de cada unidade farão o recebimento 

provisório dos equipamentos e da solução instalada, bem como o 

atesto do recebimento dos treinamentos; 

6.2.6.1.2. A contratada deverá colher assinatura do gestor da 

Comarca no termo de recebimento do treinamento e no recebimento 

provisório dos equipamentos. O modelo do termo de recebimento 

provisório encontra-se no Anexo V. 

6.2.6.2. Forma de recebimento definitivo 

O Fiscal do Contrato fará o recebimento definitivo após receber 

todos os aceites provisórios colhidos pela CONTRATADA durante as 

implantações. O mesmo ocorrerá com a Comissão de Recebimento 

de Bens do TJMT. 

	

6.2.1. 	Vigência 
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6.2.7.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 

meses a contar de sua assinatura e publicação; 

6.2.7.2. O prazo de vigência do contrato, contado da data da sua 

assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, será 

de 48 (quarenta e oito) meses, consoante o art. 57, IV da Lei 

n.8.666/93. 

6.2.7.3. A CONTRATADA deverá fornecer a extensão da garantia, 

atualização de versões e suporte técnico pelo período mínimo de 48 

(quarenta e oito) meses, contados a partir da data do recebimento 

definitivo. 

6.2.7.4. Apenas o pagamento do item suporte técnico poderá, 

mediante solicitação da CONTRATADA, ser reajustado, mediante prévia 

negociação entre as partes, observados os preços praticados no 

mercado, bem como a periodicidade mínima de 01 (um) ano, contada 

da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do 

IPCA, ou em conformidade com outros dispositivos legais que venham 

a ser editados pelo Poder Público; 

6.2.7.5. A CONTRATADA deverá a cada 12 (doze) meses realizar 

reforço ou nova garantia contratual para o período subsequente, de 

forma a contemplar os 48 (quarenta e oito) meses de vigência, 

conforme item 2.7.11 deste Termo de Referência, cabendo à 

Contratada prestá-la ao Tribunal no prazo de até 15 (quinze) dias, 

contados a partir do vencimento do prazo da garantia anterior. 

6.2.8. 	Transferência de Conhecimento (Art. 18, § 30, III, a, 8, 
Resolução 182/2013-CNJ) 

6.2.8.1. A transferência das técnicas de instalação, customização, 

manutenção, suporte e atualização de versões se dará por meio de 

treinamento e manuais do software. 

6.2.8.2. Após concluída a customização do software, a equipe técnica 

da TI e do DAPI receberão treinamento relativo à operação e 

configuração da solução, abrangendo, pelo menos, forma de acesso, 
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funcionamento básico, diretórios de armazenamento, procedimentos 

para reiniciar os serviços em caso de indisponibilidade, bem como 

quaisquer outras informações que sejam úteis para suporte inicial em 

caso de eventuais problemas técnicos. 

6.2.8.3. Por sua vez, após a instalação da solução nas salas de 

audiência e de depoimento especial, os usuários finais de cada unidade 

judiciária receberão treinamento sobre utilização. 

6.2.9. 	Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 30, III, a, 9, 
Resolução 182/2013-CNJ) 

Todos os produtos, bancos de dados e arquivos de áudio e vídeo 
gerados com a utilização da solução são de propriedade exclusiva 
do PJMT e assim permanecerão mesmo após findar-se a vigência 
contratual, conforme art.11i. da Lei n.8.666/93. 

7. MODO DE PAGAMENTO 
7.1.0 pagamento do item 1 será pago mensalmente conforme 

conclusão das implantações realizadas no mês. 
7.2.0 pagamento dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poderá ser efetivado em 

até 30 (trinta) dias após a execução do serviço ou entrega da 
solução, pelo Contratante à Contratada, com apresentação da Nota 
Fiscal Eletrônica devidamente acompanhada dos documentos 
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação da 
contratada e das certidões, conforme exigências do fisco - cabendo 
ao fiscal demandante, ao fiscal técnico e à Comissão de 

Recebimento de Bens Permanentes, atestá-la conjuntamente. 
7.3.0 pagamento do item 9 será realizado mediante contraprestação 

do suporte, com base no valor unitário da adjudicação desse 
certame. Além disso, deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica 
devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios da 
manutenção das condições da habilitação da contratada e das 

certidões, conforme exigências do fisco. 
7.4. Feito isso, o Fiscal Administrativo, que após análise, conforme art. 

20, XII, alínea c, da Resolução 182/CNJ, também a atestará - 
desde que em conformidade toda a documentação que lhe foi 
enviada - encaminhando-a ao departamento responsável pelo 
pagamento juntamente com as certidões exigidas e termo de 

recebimento definitivo; 
7.5. O comprovante de instalação e realização de treinamento nas 
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unidades judiciárias se dará com emissão de documento por parte 
do Gestor de cada comarca (Recebimento Provisório) e pelo fiscal 
técnico da CONTRATANTE (Recebimento Definitivo) com suas 

respectivas assinaturas. 
7.6.A não emissão do documento acima descrito caracteriza a não 

instalação do equipamento na comarca, ficando o PJMT 
desobrigado de realizar o pagamento até a devida instalação; 

7.7. Para a efetivação do pagamento, devem ser adotados os seguintes 

procedimentos: 
7.7.1. Apresentação do documento de cobrança, no Protocolo do 

T]MT; 
7.7.2. Se durante a análise da documentação apresentada 

juntamente com a Nota Fiscal, o fiscal administrativo do 

contrato verificar a falta de documento ou a necessidade 
de algum esclarecimento por parte da CONTRATADA, 
notificará o preposto do contrato para que sane a 
pendência ou preste o devido esclarecimento; 

7.7.3. A partir da notificação, o prazo para pagamento será 
interrompido até que a CONTRATADA sane a pendência; 

7.7.4. O fiscal administrativo do contrato estipulará um prazo 
para a CONTRATADA sanar a pendência em, no máximo, 
48 (quarenta e oito) horas; 

7.7.5. A devolução da documentação de cobrança não aprovada 
pelo TJMT não servirá de motivo para que a licitante 
vencedora suspenda a execução dos serviços e a entrega 
dos equipamentos. 

7.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência. 

7.9.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. 

	

7.10. 	A data de vencimento da fatura nunca poderá ser inferior a 
30 dias da data de seu efetivo encaminhamento ao Tribunal de 
Justiça. 

	

7.11. 	A fatura deverá ser encaminhada a partir do quinto dia útil 
do mês subsequente à prestação do serviço, após a apresentação 
do relatório do Nível Mínimo de Serviço. 

	

7.12. 	Havendo penalidade de multa, glosas ou indenizações, o 
valor poderá ser deduzido do crédito que a Contratada porventura 
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fazer jus; 

	

7.13. 	A nota fiscal deverá ser apresentada em duas vias para que 
possam ser atestadas e encaminhadas para pagamento, devendo 

conter as seguintes especificações: 

	

7.14. 	A data de emissão da nota fiscal; 

	

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

	

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

	

7.17. 	O CNPJ constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na 
proposta de preços e na nota de empenho/contrato. 

	

7.18. 	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

	

7.19. 	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de Declaração, conforme IN/SRF n° 1.234/2012. 

	

7.20. 	A Contratada, ao emitir seu documento fiscal, deverá apor 

corretamente os dados deste TJMT. 

	

7.21. 	A Razão Social do PJMT na nota fiscal e/ou fatura deverá ser: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS e/ou TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. A Contratada emitirá 
faturamento por meio do CNPJ n° 01.872.837/0001-93 e/ou 
03.535606/0001-10, de acordo com o que estiver fixado na ordem 

de serviço/nota de empenho. 

	

7.22. 	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. 

	

7.23. 	O TJMT só autorizará a realização dos pagamentos se 
houver, por parte dos fiscais requisitante e técnico, os necessários 
ATESTOS comprovando que o produto entregue atende às 
especificações técnicas e exigências descritas neste Termo de 
Referência e, por parte do fiscal administrativo, o necessário 
ATESTO comprovando a conformidade do processo de recebimento 
realizado pelos fiscais requisitante e técnico conforme as 
determinações previstas no edital da licitação, no termo de 

referência e na legislação de regência. 

	

7.24. 	Para efeito de pagamento, o TJMT procederá às retenções 
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tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, 
aplicáveis ao objeto desta licitação. 

	

7.25. 	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). 

	

7.26. 	Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão 
de suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao 
fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade 
do produto. 

	

7.27. 	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 
da CONTRATADA; 

	

7.28. 	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. 

	

7.29. 	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. 

S. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGAÕ GERENCIADOR E DO 
FORNECEDOR 

8.1.São obrigações do Órgão Gerenciador (Art. 18, § 30, II, m, 
Resolução 182/2013-CN)); 
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8.1.1. Permitir acesso aos profissionais ou representantes da 
CONTRATADA às suas dependências; 

8.1.2. Prestar as informações necessárias para que a Contratada 
possa cumprir com suas obrigações, dentro das normas e 
condições contratuais. 

8.1.3. Prestar, por meio do Fiscal Técnico do Contrato, as 
informações e os esclarecimentos pertinentes aos serviços 
contratados, que porventura venham a ser solicitados pela 

Contratada; 
8.1.4. Informar à Contratada sobre atos que possam interferir 

direta ou indiretamente nos serviços prestados; 
8.1.5. Efetuar o pagamento na forma do item 3.2.6 deste Termo 

de Referência; 
8.1.6. Cumprir o Plano de Implantação. 

8.2.5ã0 obrigações do Fornecedor (Art. 18, § 30, II, m, 
Resolução 182/2013-CNJ): 

8.2.1. Manter atualizados seus dados cadastrais junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
8.2.2. Responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento do objeto 

da contratação; 
8.2.3. Cumprir os Níveis Mínimos de Serviços Exigidos conforme 

item 3.2.4 deste Termo de Referência; 
8.2.4. Fornecer serviço de discagem gratuita (0800) ou de custo 

de ligação local, de abrangência nacional, disponível no 

período de suporte contratado, para atendimento dos 
chamados técnicos de primeiro nível, e que este 

atendimento seja em língua portuguesa. 
8.2.5. Enviar, ao fiscal técnico, juntamente com a Fatura, um 

relatório contendo possíveis eventos técnicos, ou qualquer 

outro evento, bem como os chamados registrados. 
8.2.6. Credenciar devidamente um Preposto para representá-lo 

em todas as questões relativas ao cumprimento dos 
serviços, de forma a garantir a presteza e a agilidade 
necessária ao processo decisório e para acompanhar a 
execução dos serviços e realizar a interface técnica e 

administrativa com o TJMT e a equipe da CONTRATADA, 

sem custo adicional. 
8.2.7. Assumir total responsabilidade pela entrega dos produtos 

e execução dos serviços contratados, obedecendo ao que 
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dispõe a proposta apresentada e observando as 
constantes do contrato e seus anexos. 

8.2.8. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, observando 
as especificações técnicas deste Termo de Referência. 

8.2.9. Comunicar ao TJMT, por escrito, quaisquer anormalidades 

que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos 
da execução dos serviços, propondo as ações corretivas 
necessárias para a execução dos mesmos. 

8.2.10. Submeter ao TJMT qualquer alteração que se tornar 

essencial à continuação da execução dos serviços. 

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

	

8.2.12. 	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou 
incorreções que forem detectados durante a vigência do 
instrumento contratual, cuja responsabilidade lhe seja 
atribuível, exclusivamente. 

	

8.2.13. 	A contratada responsabiliza-se por: 

8.2.13.1. Selecionar 	e 	preparar 	rigorosamente 	o 
empregado que irá prestar os serviços; 

8.2.13.2. Implantar, de forma adequada, a planificação, 
execução e supervisão permanente dos serviços, 

de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem a 
prestação dos serviços; 

8.2.14. Assumir todos os encargos de possível demanda cível 

ou penal, relacionadas à execução dos serviços objeto 
dessa contratação. 

	

8.2.15. 	Manter seus empregados identificados por crachá e 
uniformizados, 	quando 	nas 	dependências 	do 
CONTRATANTE, devendo substituir, no prazo estabelecido 
pelo CONTRATANTE, qualquer um deles que for 
inconveniente à boa ordem, demonstre incapacidade 
técnica, perturbe a ação da fiscalização do 
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CONTRATANTE, não acate as suas determinações ou não 
observe às normas internas do CONTRATANTE. 

	

8.2.16. 	Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de 
seus empregados, das normas disciplinares determinadas 
pela Administração; 

	

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

vigente; 

8.2.18. Manter, durante a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação apresentadas 
quando da assinatura do mesmo. 

8.2.19. Comunicar ao CONTRATANTE, de imediato e por 
escrito, qualquer irregularidade verificada durante a 
execução do objeto do contrato, para a adoção das 
medidas necessárias à sua regularização. 

	

8.2.20. 	Não transferir a outrem a execução do contrato; 

	

8.2.21. 	Responder civil e penalmente por quaisquer danos 
ocasionados à Administração e seu patrimônio e/ou a 
terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de sua ação 
ou de omissão ou de quem em seu nome agir; 

	

8.2.22. 	Responsabilizar-se pela conduta do empregado que for 
incompatível com as normas da contratante, tais como: 
cometimento de ato desidioso, negligência, omissão, falta 
grave, violação do dever de fidelidade, indisciplina no 
descumprimento de ordens gerais e sigilo e segurança da 

informação; 

	

8.2.23. 	Receber as observações do Fiscal Técnico do contrato, 
relativamente ao desempenho das atividades, e identificar 

as necessidades de melhoria; 

	

8.2.24. 	Registrar e controlar, diariamente, as ocorrências e os 
serviços sob sua responsabilidade; 

8.2.25. Não embaraçar ou frustrar a fiscalização e o 
acompanhamento da execução do objeto deste Termo de 
Referência por servidor designado pelo contratante 
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8.2.26. Fornecer todas as licenças de software de acordo com 
o edital e o contrato, para a instalação e o pleno 

funcionamento da solução objeto do presente; 

8.2.27. Encaminhar para o atesto dos fiscais, as faturas 
emitidas dos serviços prestados. 

8.2.28. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e 
danos, incluindo despesas judiciais e honorários 
advocatícios resultantes de ações judiciais a que o 
CONTRATANTE for compelido a responder em decorrência 
desta contratação. 

8.2.29. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em 
razão da execução dos serviços contratados ou da relação 

contratual mantida com o CONTRATANTE. 

9. SANÇÕES e PENALIDADES (Art. 18, § 30, III, a, 11, Resolução 
182/2013-CNJ) 
9.1.Pela inexecução total ou parcial da contratação, a administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa licitante, as 
seguintes penalidades: 

9.1.1.Advertência, por escrito, nas hipóteses de execução 
irregular da contratação, fora dos padrões técnicos de 

instalação que não resulte em prejuízo para o serviço 
deste Tribunal de Justiça; 

9.1.2.Aplicação de multa administrativa, além daquelas 
previstas nos itens 3.2.4.11, na ordem de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da contratação, nas hipóteses 
de inexecução total ou violação do sigilo; 

9.1.3.Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o PJMT; 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV, do 
art. 87, da Lei 8.666/93. 

9.2.A critério da Administração, com fundamento no art. 70, da Lei 
10.520/2002, a empresa licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não iniciar 
os serviços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
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exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas 
previstas no Contrato. 

9.3.A aplicação da sanção de suspensão e declaração de inidoneidade 
implica a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou 
interessado de relacionar-se comercialmente com a Administração 
Estadual, e dos demais órgãos/entidades que, eventualmente, 
aderirem ao SICAF, na forma prevista no item 6.4 da IN MARE n°. 

05/95 
9.4. Considera-se também inexecução parcial do Contrato, para fins de 

aplicação de penalidade, a não comprovação de manutenção das 
condições de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista exigidas 

no certame; 
9.5.No caso de descumprimento das demais condições previstas neste 

documento, no edital ou no contrato onde não haja previsão de 

sanções específicas, verificando-se qualquer tipo de dano ou 
prejuízo ao erário, poderá ser aplicada a multa de 1% por dia, 
incidente sobre o valor mensal da contratação até o limite de 10% 
(dez por cento), ou ser caracterizado descumprimento total da 
contratação, mediante processo administrativo, garantida a ampla 

defesa. 
9.6.As sanções serão publicadas no DJE e, obrigatoriamente, 

registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e 
contratar com o Estado/PJMT, a licitante será descredenciada por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de 

Referência. 
9.7.QuandO do início da prestação dos serviços, expirados os prazos 

propostos para a entrega, sem que a contratada o faça, iniciar-se-á 
a aplicação da penalidade de multa de mora, correspondente a 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado ou cuja 
justificativa não tenha sido acatada pela Administração deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, incidente sobre o valor total do 

contratado. 
9.8.A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20 (vinte) 

dias. Após o 200  (vigésimo) dia, os serviços poderão, a critério da 
Administração, não mais ser aceitos, configurando a inexecução 
total da contratação, com as consequências prescritas em lei, no 
ato convocatório e no instrumento contratual. 

9.9.A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
após regular notificação por escrito, para assinar o contrato. Tal 
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notificação poderá ser realizada por e-mail. 

	

9.10. 	Caso não o faça neste prazo, poderá ser aplicada a multa de 
0,3% por dia, incidente sobre o valor total da contratação até o 
limite de 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato, mediante 
processo administrativo, garantida a ampla defesa. 

	

9.11. 	Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que 

porventura lhe for imposta, dentro de 5 dias úteis, a contar da data 
da notificação do responsável, o valor devido será objeto de 

inscrição na Dívida Ativa Estadual para posterior execução judicial 
e/ou será passível de protesto. 

10. REVISÃO E CANCELAMENTO 

10.1. A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

	

10.2. 	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

	

10.3. 	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

	

10.4. 	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 

10.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 

	

10.5. 	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 

10.5.1. 	liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e 
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados; e 

10.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 

	

10.6. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 
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adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

	

10.7. 	O registro do fornecedor será cancelado quando: 

	

10.7.1. 	descumprir as condições da ata de registro de preços; 

10.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 

	

10.7.3. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
ou 

10.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o 
proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

	

10.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
itens 13.7.1, 13.7.2 e 13.7.4 será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

	

10.9. 	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

	

10.9.1. 	por razão de interesse público; ou 

	

10.9.2. 	a pedido do fornecedor. 

11. 	CONDIÇÕES GERAIS 

	

11.1. 	As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos 
para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

	

11.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10 

do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

	

11.3. 	A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §40  do 
Decreto n. 7.892, de 2014. A ata de realização da sessão pública 
do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos 
termos do art. 11, §40  do Decreto n. 7.892, de 2013. 
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11.4. 	As correspondências expedidas pelas partes signatárias 
deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto 
específico da correspondência. 

	

11.5. 	As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser 
endereçadas ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVISÃO DE 
COMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR 
ANTÓNIO DE ARRUDA - AV. HISTORIADOR RUBENS DE 
MENDONÇA, S/N - CUIABÁ - MT - CEP 78.049-926. 

	

11.6. 	Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos 
fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão 
gerenciador. 

	

11.7. 	Todo instrumento de procuração deverá constar firma 
reconhecida do mandante, nos termos do artigo 654, parágrafo 20, 
do Código Civil Brasileiro. 

	

11.8. 	O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumida, com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir 
fielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como com as normas 
previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a 
vigência desta Ata de Registrb de Preços. 

	

11.9. 	Os casos omissos que- não ultrapassem a competência do 
Fiscal da ARP serão resolvidos em reuniões formais realizadas 
entre o Fiscal, o Fornecedor ou seu procurador e a quem 
interessar, lavrando-se"an filial' dá reunião ata circunstanciada 
assinada por todos os presentes'ue deverá ser juntada aos autos 
e encaminhada para a ciência do Ordenador de Despesas. 

12. DA PUBLICAÇÃO 

	

12.1. 	O Extrato desta Ata será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso, conforme disposto no artigo 61, parágrafo 
único, da Lei n. 8.666/1993 e divulgada no site do TJMT. 

13. DO FORO 

	

13.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
instrumento, renunciando-se qualquer outro. 

	

13.2. 	E assim, para firmeza e validade do pactuado, a presente 
Ata de Registro de Preços de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 
assinado pelos contraentes e por duas testemunhas. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2019. 
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Testemunhas: - 

1 - MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS - Matricula n.11.527 
GESTORA DA ARP 

INTEGRANTE D - AND TE SUBSTITUTO: 

3 - FE --,W,,    DO TURI MARQUES -  Matrícula n. 5999 

RG:g',2/ 40P e~ ? 0,  5:p/n-7 

CPF: 3 ?8 
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TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A empresa SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob. no. 
58.619.404/0008-14, Inscrição Estadual n°. 28.402.825-8, com 
sede na Avenida Engenheiro Marcelo Miranda Soares, n°. 1425, 
Bairro Vila Santo Antonio, Paranaíba/MS, CEP. 79.500-000, 
doravante denominada simplesmente Fornecedor, neste ato 

representada por SUELI CRISTINA LETIZIO, Carteira de 

Identidade: 23.244.252-6 SSP/SP e CPF: 127.630.158-83, resolve 
firmar o presente Termo de Garantia , conforme estipulado no 
Termo de Referência n. 05/2018/DCE-DMP, decorrente do Pregão 
Eletrônico n. 40/2018 CIA 0038943-79.2018.11.0000 e seus 
anexos, aceitando as regras, condições e obrigações constantes 
deste Termo de Garantia, do Termo de Referência n. 05/2018/DCE-
DMP, do Edital do Pregão Eletrônico n. 66/2018 e da Ata de 
Registro de Preço n. 42/2019, com fundamento na Lei 8.666/93 c/c 
art. 50 e parágrafo único da Lei 8018/40 (Código de Defesa do 

Consumidor), 	tendo 	como 	beneficiário 	o 	PODER 

JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ N. 

03.535606/0001-10, com sede no Palácio da Justiça, Centro 

Político Administrativo, na cidade de Cuiabá/MT. 

CONDIÇÕES DE VALIDADE E GARANTIA DOS PRODUTOS 

1. Deverá apresentar prazo de validade de acordo com as 

normas legais estabelecida para o produto, porém, em 
havendo a necessidade de substituição em virtude de não 

apresentar condições de uso, apesar de a validade estar 
adequada, o licitante vencedor do certame terá o prazo de 10 
(dez) dias para troca desse produto, sob pena de aplicação 
de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) ao 
dia sobre o valor do bem de consumo não recolhido até o 
limite de 20% (vinte por cento); 

2. O prazo de validade dos produtos deverá ser verificado no 
recebimento, obrigatoriamente, com prazo de validade 
mínimo de seis meses, contados da data da entrega; 
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3. A garantia dos produtos - será observado o Código de Defesa 

do Consumidor. 

Cuia. », 17 de abril de 2019. 

CRISTINA LETIZIO 
SEAL LE 'M COMÉRCIO E SERVIÇO 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
CNPJ n°. 58.619.404/0008-14 	Inscrição Estadual n°. 

28.402.825-8 
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